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ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2023 

WÓJTA GMINY PRZYRÓW 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przyrów na lata 2023-2030 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Przyrów zarządza co następuje: 

§ 1. Ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 

2023 - 2030. 

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Przyrów 

na lata 2023 - 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne 

określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.                 

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie 

uwag dotyczących projektu ww. dokumentu. 

2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy 

Przyrów oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Przyrów: 

www.przyrow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przyrów: 

http://www.bip.przyrow.akcessnet.net od dnia 30 stycznia 2023 r. 

§ 3. 1.  Konsultacje zostaną prowadzone w terminie:  od 30 stycznia 

2023 r. do 06 marca 2023 r. 

2.  W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Przyrów. 

§ 4. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone za zasadzie składania opinii 

i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2.  Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać: 

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej 

gminy www.przyrow.pl wraz z projektem Strategii do dnia 06 marca 2023 r. 

w następujący sposób:  

a)  złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 7, 

42-248 Przyrów poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej w tym celu 

skrzynki podawczej znajdującej się w Sekretariacie Urzędu; 

b)  pocztą na adres Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 7, 42-248 Przyrów 

(decyduje data wpływu do Urzędu); 

http://
http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
http://www.przyrow.pl/
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2) Elektronicznie w następujący sposób: 

a)  poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_przyrow 

b)  poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Przyrów e-PUAP: 

/9w99dche0v/skrytka;  /9w99dche0v/SkrytkaESP  (decyduje data wpływu 

do Urzędu) 

§ 5. 1.  Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.przyrow.akcessnet.net, na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów www.przyrow.pl - w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia konsultacji społecznych. 

2.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Sekretarz 

Gminy. 

3.  Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy, stronie BIP 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przyrów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Przyrów 

 
 

Robert Nowak 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_przyrow
http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
http://www.przyrow.pl/
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Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.8.2023 

Wójta Gminy Przyrów 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Formularz do składania uwag do projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030 

W ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Przyrów na lata 2023-2030” zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do 

przedmiotowego dokumentu.  

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego                     

formularza oraz formularza elektronicznego dostępnego pod 

linkiem:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_przyrow    

w terminie:  od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 06 marca 2023 r.  

L.p. 
Rozdział/ 

Punkt 
Nr 

strony 
Dotychczasowy 

zapis 
Proponowany 

zmieniony zapis 
Uzasadnienie 

uwagi 

1      

2   
    

3   
    

4      

5      

Imię i nazwisko/ Podmiot zgłaszający uwagę (w przypadku organizacji/instytucji) 

 

Wypełniony formularz należy przekazać do dnia 06 marca 2023 r. w następujący sposób:                                          

- pocztą e-mail na adres: przyrow@przyrow.pl lub na skrzynkę e-PUAP: /9w99dche0v/skrytka;  

/9w99dche0v/SkrytkaESP;                                                                                                                                                                   

- przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 

7, 42-248 Przyrów;                                                                                                                

- elektronicznie poprzez formularz na stronie: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_przyrow 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_przyrow
mailto:przyrow@przyrow.pl
https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_przyrow
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Klauzula informacyjna 

dot. przetwarzania danych osobowych w związku procesem konsultacji społecznych 

i zbierania uwag, opinii i wniosków w celu uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 

Przyrów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Przyrów z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 3554120, e-mail: przyrow@przyrow.pl; 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 

z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez e-mail: 

iod@przyrow.pl   lub tel. 505 232 147; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych ww. projektu; 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym 

w proces opracowania strategii rozwoju wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

6) Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 

wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych; 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - 

przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich 

danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało 

przepisy RODO; 

9) Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa; 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane. 

Administrator danych: Wójt Gminy 

Przyrów 

Przyrów, 2023r. 

 

mailto:przyrow@przyrow.pl
mailto:iod@przyrow.pl

