SN.823.10.2019

ZARZĄDZENIE Nr . . J & . /2019
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia
............. 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu
Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego w Siemianowicach Śląskich na lata 2020-2022
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz załącznika do Uchwały nr 666/2010
Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. poz. 2464)
oraz Uchwały nr 262/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Siemianowic Śląskich (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.4108 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 695/2019
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie.

zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszani konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta
Siemianowic Śląskich w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznegow Siemianowicach Śląskich na lata 2020-2022.
Informacja o konsultacjach dostępna jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w zakładce stowarzyszenia www.siop.sicmianowice.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105,
4) na łamach gazety lokalnej.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii na temat projektu uchwały, o której mowa
w § 1.
§ 3. Konsultacje rozpoczną się w dniu ....... ......... grudnia 2019 r. a zakończą się w dniu
................ 3 .......grudnia 2019 r.
§ 4. Konsultacje obejmą swym zasięgiem miasto Siemianowice Śląskie.
§ 5. Konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, zrzeszeń i innych zainteresowanych projektem uchwały o której mowa w § 1,
wyrażonych na formularzu zgłoszenia opinii stanowiącym (załącznik do niniejszego zarządzenia) i:

1) przestanych na adres c-mailowy: ratusz@um.siemianowiee.pl. lub
2) przesianych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawia II 10.
lub
3) dostarczenie osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 6. Przeprowadzenie konsultacji powierza się Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych.
§ 7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowane w Biuletynie informacji
Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michalkowicka 105.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych.
§9.
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr . .SAG./2019
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z d n ia ....... i-..
.............. 2019 r.

Formularz zgłaszania opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Siemianowicach
Śląskich na lata 2020-2022.

Termin zgłaszania opinii: od

do

....... r.

Dane adresowe osoby/podmiotu wnoszącego opinię:

Imię i nazwisko/ nazwa podm iotu.................................................................................................................

Adres zamieszkania/adres siedziby...............................................................................................................

Opinie/ uwagi/ propozycje zmian zapisów:

Siemianowice Śląskie, d n ia ....................................

N IK
losprawnych

....................................
podpis

Ogólny formularz informacyjny
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym
dalej RODO
informujemy, że:
•

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawia II 10,

Miasta

Siemianowice

Śląskie

•

Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy
ul. Jana Pawia II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,

•

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. e) RODO, czyli w celu realizacji
zadania w interesie publicznym, w celu zebrania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic
Śląskich w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Siemianowicach
Śląskich na lata 2020-2022 w zakresie określonym w formularzu zgłaszania opinii, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr
/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
. 2019 r.

•

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy
prawa stanowią inaczej,

•

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,

•

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane,

•

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji konsultacji społecznych ww.
projektu uchwały,

•

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres co najmniej 10
lat,

•

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
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