
ZARZĄDZENIE Nr 212022 

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 3 stycznia 2022 r 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich 
sołectw Gminy Szydłów 

Na podstawie 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zarządzam, co następuje: 

§ 1 -

W okresie do 31 marca 2022 r. przeprowadza się konsultacje dotyczące zmiany 
statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Szydłów. Przedmiotem konsultacji jest 
projekt uchwały Rady Miejskiej w Szydłowie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectw stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2 . 

1. Konsultacje polegać będą na: 
1) omówieniu z mieszkańcami każdego sołectwa projektu zmiany statutu Sołectwa 

na zebraniu wiejskim oraz podjęcie stosownej uchwały, 
2) kierowaniu do Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie 

pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectw do projektu statutu 
sołectwa. 

2. Harmonogram zebrań wiejskich stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

§ 3 . 

1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw 
na temat proponowanych zmian w statutach. 

2. Konsultacje przeprowadzane będą także w formie zgłaszania uwag i opinii do 
zamieszczonych na stronie internetowej www.szydlow.pl, w zakładce „Ogłoszenia 
- konsultacje zmiany statutów sołectw" projektu uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały w sprawie nadania statutu sołectw, o której mowa w § 1. 

3. Projekt uchwały dostępne będą w Urzędzie Miast i Gminy Szydłów, 28-225 
Szydłów, ul. Rynek 2 (pok. nr 11) w dniach i godzinach urzędowania oraz 
u sołtysów poszczególnych sołectw. 

§ 4 . 
1. Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego załącznik Nr 3 

do niniejszego Zarządzenia dostępnego na wskazanej w § 3 ust. 2 stronie interne
towej, drogą elektroniczną na adres gmina@szydlow.pl, osobiście w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 lub za pośrednictwem poczty 
na adres jak wyżej. 

2. Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik Nr 4 do niniejsze
go zarządzenia. 

http://www.szydlow.pl
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1. Informacja o wynikach konsultacji społecznych opublikowana zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz przedstawiona zostanie Radzie Miejskiej. 

2. Wyniki konsultacji zostaną także podane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Gminy Szydłów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

§6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szydłów. 

§ 7 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 
1) zamieszczeniu na stronie internetowej: www.szydlow.pl, 
2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, 
3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectw na terenie Gminy Szydłów. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2022 r. 

Formularz uwag do projektu Uchwały R M „w sprawie zmiany Uchwały Nr V I I I / 36/ 
2007 Rady Gminy Szydłów w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym 

Dane osoby zgłaszającej propozycje 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Nr kontaktowy: 

Uwagi do projektu Uzasadnienie 

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 

* Należy wskazać nazwę sołectwa, którego dotyczą uwagi 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (Dz. U . U E . L . z 2016 r. Nr 119, s.l ze zm.) - dalej: „RODO" informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-
225 Szydłów, telefon kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO w związku 
z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji dotyczących zmiany statusów wszystkich sołectw Gminy Szydłów. 

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy 
przechowywania danych. 

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) 
podmiotom przetwarzającym - osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, 
jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora - w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom 
zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub 
organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) operatorom 
pocztowym; 4) pracownikom Administratora. 
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