
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2019
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 11 lutego 2019 r.

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy

Na podstawie § 1 ust. 2, §2 ust.1 pkt 1, § 3 ust.1 i  § 4 ust. 1 uchwały Nr XIV/110/2016 Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.177), w związku z uchwałą 
Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami gminy, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy zostaną 
przeprowadzone w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r. (z wyłączeniem sobót i niedziel).

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie i warianty 
odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu wypełnienia ankiety oraz możliwości jej przekazania Wójtowi.

§ 3. 1. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści:

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do 
obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice 
i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do 
obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta?”.

2. Wzór ankiety konsultacyjnej, zwanej dalej ankietą, stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3. Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie poprzez 
wpisanie znaku „X” w kratce  umieszczonej obok wybranej przez siebie odpowiedzi („JESTEM ZA” albo 
„JESTEM PRZECIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”) oraz na wypełnieniu wszystkich koniecznych danych 
(imię i nazwisko, miejsce  zamieszkania, własnoręczny podpis).

4. Mieszkaniec  gminy udzielając odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie stawia znak „X” tylko 
w jednej kratce. Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej 
nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce, postawiono znak „X” w więcej niż jednej kratce lub nie podano 
koniecznych danych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania).

5. Każdy mieszkaniec Gminy Dobrzeń Wielki biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją 
opinię przy pomocy ankiety tylko jeden raz. 

§ 4. 1. Arkusze ankiety będą udostępniane w czasie trwania konsultacji:

1) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

2) we wszystkich szkołach na terenie Gminy

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać w terminie od 18 lutego do 8 marca 
br. (z wyłączeniem sobót i niedziel) w Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz we wszystkich szkołach 
na terenie gminy – do ustawionych w tych jednostkach oznakowanych urn, w godzinach otwarcia tych 
jednostek.

3. Ankiety można również złożyć:

1) przesyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
(46-081), ul. Namysłowska 44

2) przesyłając pocztą elektroniczną w formie skanu na adres ug@dobrzenwielki.pl  lub 
sekretarz@dobrzenwielki.pl .

4. Ankiety złożone po dniu 8 marca 2019r. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.
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§ 5. Z konsultacji przeprowadzonych w formie ankiet sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg 
konsultacji, uwzględniający w szczególności ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę 
głosów popierających (umieszczono znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM ZA”), głosów 
przeciwnych (umieszczono znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM PRZECIW”) i liczbę głosów 
wstrzymujących się (umieszczono znak „X” w kratce obok odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ”), w podziale na 
poszczególne sołectwa (jednostki pomocnicze) oraz ogółem w Gminie.

§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie 
konsultacji, zwany dalej Zespołem,  w następującym składzie:

1) Kornelia Lauer- Konecka – Przewodnicząca Zespołu

2) Dominika Jonek – członek Zespołu

3) Izabela Walos – członek Zespołu.

2. Zadania Zespołu zostały określone w uchwale Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń 
Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 177).

3. Protokół z przeprowadzonych konsultacji, o którym mowa w § 5 zarządzenia, Zespół sporządzi 
i przekaże Wójtowi do dnia 13 marca 2019r.

§ 7. 1. Mieszkańcy Gminy zostaną powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia konsultacji w drodze 
obwieszczenia Wójta, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych 
www.dobrzenwielki.pl www.bip.dobrzenwielki.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
w sołectwach oraz w jednostkach gminnych.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie 
www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

 

Wójt

mgr Piotr Szlapa
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.14.2019

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 11 lutego 2019 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru 
Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz 
części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola 
i są obecnie dzielnicami tego miasta?”

□JESTEM ZA □JESTEM PRZECIW □WSTRZYMUJĘ SIĘ

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania (miejscowość): .........................................................................................

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

Podpis osoby wypełniającej ankietę

Pouczenie:

·Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” we właściwej kratce.

·Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 
nieważność głosu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Administratorem danych osobowych podanych w ankiecie konsultacyjnej jest Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

Inspektorem ochrony danych jest  NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 
5a, 45-801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 
Dobrzeń Wielki, kontakt e-mail: iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com .

Podane w ankiecie dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w ramach 
konsultacji społecznych, których przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o zmianę 
granic Gminy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana przez osobę, której dane 
dotyczą w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Podanie w ankiecie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania jest dobrowolne, 
jednakże w celu złożenia wniosku o zmianę granic gminy konieczne jest podanie wyników konsultacji 
z mieszkańcami z podziałem na jednostki pomocnicze gminy, uwzględniających liczbę osób uprawnionych do 
głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę oddanych głosów popierających, 
przeciwnych i wstrzymujących się, co oznacza, że odmowa podania danych może utrudnić albo uniemożliwić 
podanie wyników konsultacji w sposób wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w niniejszej ankiecie, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Istnieje 
również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO).

Dane osobowe podane w niniejszej ankiecie nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, jednak 
nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Wypełnione i podpisane ankiety można składać od 18 lutego do 8 marca 2019r.:
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·w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę 
Dobrzeń Wielki - do przeznaczonej na ten cel oznakowanej urny, w dni robocze w godzinach otarcia w/w 
jednostek;

·przesyłając pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44 albo 
w formie skanu na adres e-mail: ug@dobrzenwielki.pl  lub sekretarz@dobrzenwielki.pl.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.14.2019

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 11 lutego 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 11 lutego 2019r.

o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki

w sprawie zmiany granic Gminy

Na podstawie §3 ust.2 Uchwały  nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r. 
w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki, w związku 
z uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami gminy

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI INFORMUJE,

że w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r. (z wyłączeniem sobót i niedziel) zostaną 
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy.

W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, niezależnie od wieku i miejsca 
zameldowania. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu Ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi 
na zawarte w tej ankiecie pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru 
Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz 
części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola 
i są obecnie dzielnicami tego miasta?

Na formularzu Ankiety konsultacyjnej należy:

·zaznaczyć wybraną odpowiedź na zadane pytanie poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej 
odpowiedzi (osoby, które popierają zmianę granic Gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi 
„JESTEM ZA”, osoby przeciwne zmianie granic gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi 
„JESTEM PRZECIW”, a osoby niezdecydowane - w kratce obok odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ”);

·wpisać swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) i złożyć własnoręczny podpis.

W treści Ankiety zawarta jest informacja o przetwarzaniu danych (RODO).

Arkusze Ankiety  konsultacyjnej można uzyskać i po wypełnieniu złożyć do specjalnie 
przygotowanych, oznakowanych urn:

ow Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim,

ow szkołach na terenie całej Gminy,

w godzinach otwarcia w/w jednostek.

Wypełnione Ankiety konsultacyjne można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44 albo w formie skanu na adres poczty elektronicznej 
 ug@dobrzenwielki.pl  lub sekretarz@dobrzenwielki.pl . 

Każdy mieszkaniec Gminy może wypełnić ankietę konsultacyjną tylko jeden raz.

Ankiety złożone po dniu 8 marca 2019r. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

WÓJT

      Piotr Szlapa
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