
Uchwała  Nr 959/2021  

Zarządu Powiatu w Myszkowie 

z dnia 2 grudnia 2021 r.  

 
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Myszkowskiego w celu opracowania Programu Rozwoju pn.: ,,Strategia 

Rozwoju Powiatu  Myszkowskiego na lata 2021-2030" 
  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały XLI/292/2021 Rady Powiatu w Myszkowie  z dnia 28 

października 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Powiatu Myszkowskiego.  

 

§ 1. 

1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu  

Myszkowskiego w celu opracowania Programu Rozwoju pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu 

Myszkowskiego na lata 2021-2030". 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu Rozwoju pn.: ,,Strategia Rozwoju 

Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030", ma na celu uzyskanie opinii i uwag 

mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, a także zwiększenie ich aktywności we wspólnocie 

samorządowej. 

3. Konsultacje mają charakter ogólnopowiatowy. 

 

§ 2. 

Konsultacje społeczne będą prowadzone drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez 

złożenie formularza zgłaszania uwag lub opinii w Biurze Podawczym. 

 

§ 3. 

Treść ogłoszenia o konsultacjach stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 3, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa  Powiatowego w Myszkowie. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu              Piotr Kołodziejczyk   .................................  

Członkowie Zarządu:                                                Mariusz Morawiec        .................................. 



                                                                                  Jolanta Koral        …..………………… 

                                                                             Jarosław Kumor        ……..……………... 

                                                                     Tomasz Ośmiałowski        .….………………… 

  

 

                                                                                                      Pieczątka i podpisy w aktach sprawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 959/2021  

Zarządu Powiatu w  Myszkowie  

z dnia 2 grudnia 2021 r.  

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 

Myszkowskiego w sprawie opracowania Programu Rozwoju pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu 

Myszkowskiego na lata 2021-2030"  

 

I. CEL KONSULTACJI: uzyskanie opinii oraz uwag na temat Programu Rozwoju pn.: 

,,Strategia Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030".  

 

III. TERMIN KONSULTACJI:  2 grudnia 2021 r. – 16 grudnia 2021 r.  

 

IV. FORMA KONSULTACJI: badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu 

dokumentu w ogólnodostępnym serwisie internetowym zarządzanym przez starostwo,  

a następnie przyjmowanie wypełnionych formularzy przesłanych pocztą na adres Starostwo 

Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, złożonych w Biurze Podawczym 

w siedzibie Starostwa (parter budynku), przesłanych za pomocą poczty elektronicznej: 

organizacyjny@powiatmyszkowski.pl lub poprzez system EPUAP 

/starostwomyszkow/skrytka w terminie od 2 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r. włącznie.  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą 

zostać nieuwzględnione.  

 

V. ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI: wypełnione 

formularze mogą składać wszyscy mieszkańcy Powiatu Myszkowskiego wybierając dla siebie 

odpowiednią formę konsultacji.  

 

VI. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie ilości wypełnionych ankiet w danej grupie 

społecznej oraz podsumowanie odpowiedzi zamieszczone będą w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myszkowie.  

 

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę biorących w nich udział osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały 959/2021  

Zarządu Powiatu w  Myszkowie  

z dnia 2 grudnia 2021 r.  

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG LUB OPINII  

DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA 

LATA 2021 - 2030  

Termin przekazania formularza wyłącznie: od 2 grudnia  do 16 grudnia 2021 r. 

Sposób przekazania formularza: 

1. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków 

(decyduje data wpływu do Urzędu), 

2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, 

poprzez złożenie na Biurze Podawczym; 

3. za pomocą poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatmyszkowski.pl lub poprzez 

system EPUAP /starostwomyszkow/skrytka 

Za ważne uznaje się przesłane w postaci skanu podpisanego formularza lub dokumentu 

podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu). 

 

Lp. 

Zapis w dokumencie,  

do którego odnosi się 

uwaga (ze wskazaniem 

fragmentu dokumentu, 

rozdziału, numeru 

strony itp.) 

Treść uwagi lub 

opinii/propozycja zmiany 
Uzasadnienie uwagi 

1 

   

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 



3 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dane zgłaszającego 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania  

      

 

  ………………………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obowiązek informacyjny 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych 

osób, których dane dotyczą

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest 
Starosta Myszkowski reprezentujący Powiat Myszkowski oraz 
Starostwo Powiatowe w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, 42-300 
Myszków. 
Możesz się z nami skontaktować: 

▪ wysyłając email na adres: 
starostwo@powiatmyszkowski.pl 

▪ dzwoniąc na numer: 34 315 91 00  
(opłata wg stawek operatora), 

▪ odwiedzając nas lub pisząc na adres naszej 
 siedziby. 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Magdaleną Ciuk -
Kuziemską  wysyłając e-mail na adres: 

iod@powiatmyszkowski.pl 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 

osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy:  

▪  na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia 
i wykonania umowy: 
➢ w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy - podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO,  

▪ na podstawie obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze: 

➢ w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) 

RODO, 

▪ na podstawie konieczności przetwarzania danych do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora: 

➢ ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie 
uzasadniony interes administratora danych, 

▪ jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi- podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera e) 

RODO, 

▪ na podstawie udzielonej zgody- podstawa prawna art. 6 

ust. 1 litera a) RODO. 

 
Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:  
-organom władzy publicznej, w zakresie  
i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, 
-innym podmiotom przetwarzającym je na nasze 
zlecenie m.in. podmiotom obsługującym nasze 
systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam 

narzędzia teleinformatyczne,  
-podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, przy czym 
podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami 
umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. 
W ramach realizacji powyższych celów nie przekazujemy Twoich 
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe będą przechowywane 
do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych osobowych wynikającego 
z przepisów prawa lub w trakcie trwania umowy i do 
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów. 
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe  

w innych celach, niezwłocznie - w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw 
wobec przetwarzania. 
 
 
 
 
 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych, nie podejmujemy żadnych decyzji 

dotyczących Twojej osoby w sposób 

zautomatyzowany (w tym w zakresie profilowania).  

 

W przypadku zmiany procesu uwzględniającego takie 

podejmowanie decyzji, zostaniesz o tym poinformowany i masz 

prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska 

lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie - 

podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.   

 
Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich 
danych osobowych? 

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich 
danych osobowych.  
Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do 
sprostowania swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: 

▪ w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w 
oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, 
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych;  

▪ w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie 
Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.   

▪ w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia 
i wykonania umowy lub na podstawie zgody – przysługuje Ci także 
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania 
od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego np. w formacie .csv, .xml. Możesz przesłać te dane 
innemu administratorowi danych osobowych.  

▪ przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: 
 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00 
fax. 22 531 03 01 

kancelaria@uodo.gov.pl 
www.uodo.gov.pl 

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 
Infolinia: 606-950-000 

 
zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna 
art. 13. ust 2. litera d) RODO. 

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować 
się ze Starostwem lub naszym inspektorem ochrony danych 
osobowych. 

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 
 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest 

konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze lub do zawarcia i 

wykonania umowy. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?  

 

Zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych 

 lub śledzenia naszej strony internetowej.  

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO 

znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator 

 

 

 

mailto:iod@powiatmyszkowski.pl
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

