ZARZĄDZENIE NR W-79/2021
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś
Lęborska na lata 2021-2030.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 roku, poz. 1372) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1057), uchwałą nr XXIX/349/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z 27
kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
Rozwoj Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030
zarządzam
§ 1. Przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Lęborska konsultacji społecznych
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 zwanej dalej Projektem.

dotyczących

§ 2. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian
w zakresie Projektu, o którym mowa w §1.
§ 3. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 września 2021 roku do dnia 28 października 2021 roku.
§ 4. Projekt podlega konsultacjom w szczególności:
1. z mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Lęborska,
2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy
Nowa Wieś Lęborska organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3. z sąsiednimi gminami – Wicko, Lębork, Cewice, Łęczyce, Potęgowo, Główczyce, Choczewo, a także z ich
związkami,
4. Samorządem Województwa Pomorskiego,
5. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Łeby,
6. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1. pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których
mowa w §4,
2. pisemnej oraz elektronicznej – za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru
opublikowanego wraz z Projektem w terminie wskazanym w §3 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
pocztą na adres Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
(decyduje data wpływu do urzędu gminy). Za pomocą poczty elektronicznej na adres: ugnwl@nwl.pl lub poprzez
elektrroniczną skrzynkę podawczą - adres skrytki Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - /ugnwl/skrytka za
ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu
podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej
dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
3. spotkań publicznych – spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach 1 października 2021 roku o godzinie
10:00 oraz 6 października 2021 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka
24, 84-351 Nowa Wieś Leborska.
§ 5. Na potrzeby przeprowadzenia konsultacji:
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1. sporządzona zostanie informacja o konsultacjach, zawierająca opis przedmiotu i celu konsultacji, informację
o terminach i formach prowadzonych konsultacji, w tym o: terminie i sposobie przekazywania uwag do Projektu
oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zarządzeniu,
wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji. Informacja o konsultacjach zostanie udostępniona
sołtysom oraz będzie dostępna na: na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy, na stronie internetowej (nwl.pl),
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.nwl.pl).
2. prowadzona będzie akcja informacyjna z wykorzystaniem środków określonych w ust. 1 oraz ewentualnie
mediów lokalnych lub mediów społecznościowych.
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji jest Bartłomiej
Zambrzycki - pracownik ds. rozwoju gminy.
§ 7. Informacja o wynikach konsultacji umieszczona zostanie na stronie internetowej (nwl.pl) po zakończeniu
procesu konsultacji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2021 roku.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Mikołaj Bazyli Ochman
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W-79/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 22 września 2021 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
w sprawie: projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś
Lęborska na lata 2021-2030 prosimy o przekazywanie swoich uwag za pomocą formularza.
1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje:
Lp.

Fragment Strategii do
którego odnosi się uwaga
(zapis, rozdział, strona)

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1.
2.
3.
2. Informacja o zgłaszającym:
imię nazwisko/
nazwa organizacji
e-mail
tel.
3. Przesłanie formularza uwag jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie projektu
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W-79/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 22 września 2021 r.
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie projektu
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie projektu
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów”:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska z siedzibą przy ul.
Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska reprezentowana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Danych Osobowych. W sprawach
związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych – Adrianą Głuchowską, za pomocą e-mail: auditor.rodo@gmail.com oraz telefonicznie pod nr tel.: 696011-969.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz
wyrażania opinii w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.
5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością uczestnictwa w konsultacjach społecznych.
6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, do
czasu zakończenia sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
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