
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 26/2019 

Burmistrza Pogorzeli 
z dnia 9 lipca 2019 r. 

 
FORMULARZ 

zgłoszenia opinii, uwag i propozycji 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy 

Pogorzela i Komitetu Mieszkańców Pogorzeli 
 
 

1. Informacja o zgłaszającym: 

1) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..……... 

2) Adres do korespondencji ……………………………………………………………..…… 

3) Nr telefonu ………………………………………………………………………………… 

4) Adres e-mail ………………………………………………………………………………… 

 

2. Zgłaszane opinie, uwagi, propozycje: 

1)  

- Nr paragrafu, ustępu, punktu w projekcie uchwały 

………………………………………………………………………………………………... 

- Obecny zapis w projekcie uchwały 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- Treść opinii, uwagi, propozycji 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

- Uzasadnienie opinii, uwagi, propozycji 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2) 
- Nr paragrafu, ustępu, punktu w projekcie uchwały 

………………………………………………………………………………………………........ 

 

 



- Obecny zapis w projekcie uchwały 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

- Treść opinii, uwagi, propozycji 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- Uzasadnienie opinii, uwagi, propozycji 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Wypełniony formularz należy złożyć: 
1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (pokój nr 14) w dniach i godzinach pracy urzędu, 
2) pocztą na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, 
3) drogą elektroniczną (skan) na adres: rada@pogorzela.pl 
 
 
……………………………………………..                         …………………….…………………………………. 
                  (miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis składającego formularz) 

 
 

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 
 

1. administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Pogorzeli, z siedzibą  
w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli jest Magdalena 
Boczar-Zaremba, adres mail: iod@pogorzela.pl, 

3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i opracowania wyników 
konsultacji społecznych w sprawie poddanej konsultacjom, 

4. odbiorcą moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, 

6. moje dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  
z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, 

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
8. mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam,  

iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 



9. podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziały w konsultacjach 
społecznych, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia 
udziału w konsultacjach, 

10. przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
……………………………………………..                         …………………….…………………………………. 
                  (miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


