Zarządzenie Nr 0050.73.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Krasińca (część wsi Szczuki)
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1443) i art. 5a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
w związku z Uchwałą Nr 33.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Płoniawy-Bramura, zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Krasińca (część wsi
Szczuki) na temat ustalenia urzędowej nazwy miejscowości – „Krasiniec”.
2. W konsultacjach o których mowa w ust. 1, mogą brać udział wyłącznie osoby
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe
w Krasińcu (część wsi Szczuki).
§2
1. Celem konsultacji, o których mowa w §1, jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców
Krasińca (część wsi Szczuki) na temat ustalenia urzędowej nazwy miejscowości
„Krasiniec”, która w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części,
stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości
i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) figuruje jako część wsi Szczuki, a nie jako
odrębna miejscowość o nazwie „Krasiniec”.
2. Ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Krasiniec” wynika z mocy przepisów
prawa i jest niezbędnym krokiem do uporządkowania nazw miejscowości na terenie
Gminy Płoniawy-Bramura oraz centralnych rejestrów państwowych.
§3
1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 przeprowadzone będą w terminie od
16 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety
konsultacyjnej w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Formularz ankiety
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Formularz, o którym mowa w ust. 2 będzie dostępny: na stronie internetowej Gminy
Płoniawy-Bramura www.ploniawy-bramura.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej https://bip.ploniawy-bramura.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy
Płoniawy-Bramura (biuro podawcze), w dniach i godzinach jego pracy, tj. od

poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, z wyjątkiem 24.12.2021 r., kiedy Urząd
będzie nieczynny oraz u Sołtysa wsi Szczuki.
4. Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy (biuro podawcze) bądź
przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, PłoniawyBramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura bądź drogą mailową (wymagany skan
wypełnionego formularza) na adres e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl.
5. Nie będą uwzględniane opinie i uwagi:
1) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu,
2) zgłoszone na formularzu anonimowym,
3) złożone na właściwym formularzu, ale z datą wpływu przed dniem 16.12.2021 r. bądź
po dniu 23.12.2021 r., tj. przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji,
4) zgłoszone na formularzu, w którym nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
§4
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz
upublicznione na stronie internetowej Gminy Płoniawy-Bramura, a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi wyznaczonemu przez Wójta Gminy
Płoniawy-Bramura.
§6
1. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
podmiotów.
§7
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy PłoniawyBramura, na stronie internetowej Gminy Płoniawy-Bramura, a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2021
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 15 grudnia 2021 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
DOT. KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI KRASIŃCA (CZĘŚĆ WSI SZCZUKI)
W SPRAWIE USTALENIA URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI „KRASINIEC”

CZĘŚĆ I – DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..…..
Adres: …………………………………………………………………………
Informacja: głosować może wyłącznie pełnoletni mieszkaniec „Krasińca”

CZĘŚĆ II – GŁOSOWANIE
Czy jesteś za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości „Krasiniec”?

- TAK

- NIE

CZĘŚĆ III - UWAGI
Uwagi wraz z uzasadnieniem:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Informacja:
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców Krasińca (część wsi Szczuki) na temat ustalenia
urzędowej nazwy miejscowości „Krasiniec”, która w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części,
stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października
2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) figuruje jako część wsi
Szczuki, a nie jako odrębna miejscowość o nazwie „Krasiniec”.

Pouczenie:
Proszę wstawić znak „X” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.
Uwaga:
Postawienie znaku „X” w dwóch kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje
nieważność głosu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Płoniawy-Bramura,
adres: Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: urzad@ploniawy-bramura.pl;
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1443) i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały
Nr 33.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płoniawy-Bramura, tj. w celu
przeprowadzenia konsultacji.;
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6.

mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015
r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne,
w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

……………………………………………..
/data i podpis/

