
ZARZĄDZENIE NR 108.131.2019
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna
ws. uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych 

paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Wiązowna 2018-2024.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 
uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 94.XIV.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wiązowna, zwane dalej konsultacjami, 
projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których 
celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych 
paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Wiązowna 2018-2024.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat ww. 
projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 29 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie gminy Wiązowna.

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) metodą elektroniczną poprzez stronę;

2) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres 
urzad@wiazowna.pl;

3) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy 
Wiązowna.

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia, 
udostępnione będzie do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w Urzędzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańców;

2) w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiązowna - zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej tuwiazowna.pl.

§ 3. Konsultacje polegać będą na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców w postaci papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne, których treść stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia, można składać 
do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 
Wiązowna) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@wiazowna.pl.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Nieruchomości.    
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108.131.2019

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 29 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Wiązowna 

do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna 
ws. uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie 

gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem 
stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Wiązowna 2018-2024.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu 
uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których 
celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych 
paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Wiązowna 2018-2024

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 29 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wiązowna.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) metodą elektroniczną poprzez stronę;

2) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres 
urzad@wiazowna.pl;

3) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

1. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, udostępnione będzie do publicznego wglądu w okresie 
konsultacji:

1) w Urzędzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańców;

2) w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiązowna - zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej tuwiazowna.pl.

2. Konsultacje polegać będą na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców w postaci papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie, ul. Lubelska 59, lub przesłać pocztą 
elektroniczną na adres  lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Informacji udziela Anna Bogucka – podinspektor w Wydziale Środowiska i Nieruchomości tel. 22 512 58 24, 
email: a.bogucka@wiazowna.pl @wiazowna.pl oraz Iwona Marczyk – naczelnik Wydziału Środowiska 
i Nieruchomości tel. 22 512 58 20, email: i.marczyk@wiazowna.pl
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108.131.2019

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 29 lipca 2019 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna

w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na 
terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, 
w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna

2018-2024.

Uwagi do projektu:

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

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

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

Proponowany zapis:

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

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

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

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

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości) (podpis mieszkańca)

Wysłanie formularza konsultacyjnego projektu uchwały w sprawie stypendiów i nagród za wybitne 
osiągnięcia sportowe pocztą elektroniczną jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzule informacyjne:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– tel. 22 512 5 856, iod@wiazowna.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na 
terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, 
w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018-
2024.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie administrator,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konsultacji,

6) Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych,
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8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszonych uwag w formularzu 
konsultacyjnym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 94.XIV.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna.

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

(podpis)

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym na 
potrzeby przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
o ochronie danych osobowych.

………………………………………

(podpis)
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