
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI DO 2030 ROKU 

 

Szanowni Państwo, 

zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku, obejmujący 
w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, realizację warsztatów z udziałem środowisk lokalnych, a także 
prace eksperckie. Powstał tym samym projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji 
publicznych, a także mieszkańców i przedstawicieli środowiska pozarządowego, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się oraz przedstawienie opinii i ewentualnych sugestii zmian w ramach 
prezentowanego projektu strategii. Wypełniony i podpisany formularz można składać: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, 
b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (decyduje data wpływu do urzędu), 
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@dobrzenwielki.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim: /3g6f7v0do6/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania 
uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu 
np. w formacie .doc, .rtf 

Zachęcamy też do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 i 16:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki). 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
gminy Dobrzeń Wielki (https://dobrzenwielki.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki 
(https://bip.dobrzenwielki.pl/). 

Osobą do kontaktu jest Pani Dorota Michniewicz-Rybarz, Referat Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 
46-081 Dobrzeń Wielki, e-mail: dmichniewicz-rybarz@dobrzenwielki.pl, tel.: 77 4110327. 

Gromadzenie uwag potrwa do 9 stycznia 2023 r. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie finalna 
wersja dokumentu strategii. 

 

Lp. 

Część dokumentu,  
do którego odnosi się uwaga (ze 

wskazaniem konkretnego fragmentu 
dokumentu – nr celu, działania, 

strony itp.) 

Treść uwagi  

(opinia, propozycja zmiany, wykreślenia 
lub uzupełnienia) 

Uzasadnienie uwagi 

1 

   

2 

   

 

Informacja o osobie zgłaszającej 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Strategia Rozwoju Gminy 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.: 77 469 
55 25, 77 469 54 83, fax.: 77 469 55 24, e-mail: ug@dobrzenwielki.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel.: 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2022-2030. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania konsultacji, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym, 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa szczególnych kategorii danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: instytucje zarządzające programami, instytucje wdrażające i pośredniczące oraz 
współpracujące, partnerzy projektów, dysponenci środków finansowych, wykonawcy zamówień publicznych, odbiorcy programów i 
projektów, odbiorca publiczny (w zakresie publikacji danych wykonawców zamówień publicznych) oraz inne uprawnione na podstawie 
właściwych przepisów prawa osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. 
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia 

i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. 
celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 
 


