ZARZĄDZENIE NR PM-..\2.ş.§.../2019
PRezYDeN'rA MIASTA GLIWICE
z dniaA..A.. lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2 mieszkańcami miasta Gliwice w sprawie zmian
w statutach osiedli w Gliwicach
Na podstawie uchwały nr III/_.Ã-Č.../2019 Rady Miasta Gliwice dnia 7 lutego 2019 r.
wsprawie konsultacji zmieszkańcami Gliwic, dotyczących zmian w statutach osiedli
w Gliwicach
zarządza się, co następuje:

§1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Gliwice, dotyczące zmian
w statutach osiedli w Gliwicach.

§2.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana w statutach osiedli w następującym zakresie:
- w uchwałach od nr XXXIX/854/2018 do nr XXXIX/874/2018 Rady Miasta Gliwice
zdnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutów osiedlom uzyte w roznych
przypadkach wyrazy „Osiedle” zastąpić użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami ,,Dzie|nica".

§3.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski, a do udziału w nich uprawnieni są wszyscy
mieszkańcy miasta Gliwice, a także Rady Osiedli.

§4.
§5.

Treść ogłoszenia o konsultacjach zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§6.

Treść ogłoszenia o konsultacjach przekazuje się pocztą elektroniczną Radom Osiedli
2 prośbą o opinie.

§7.

Opinie mieszkańców i Rad Osiedli, dotyczące zmiany statutów osiedli, mogą być
składane do dnia 4 marca 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszcza się jednokrotnie w „Miejskim Serwisie
informacyjnym - Gliwice" (MSI) w dniu 14 lutego 2019 r., a także na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach - co
najmniej przez okres od ukazania się ogłoszenia w MSI do upływu terminu
oczekiwania na opinie i uwagi w przedmiocie konsultacji.

§8. Opinie mogą być przekazywane do Urzędu Miejskiego w formie pisemnej,
tj. papierowej - osobiście lub za pośrednictwem poczty, albo elektronicznej;
mieszkańcy zobowiązani są do podania imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania.

§9.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd
Miejski wG|iwicach zostanie przekazana mieszkańcom w treści ogłoszenia
o konsultacjach.

§ 10. Informację 0 wynikach konsultacji publikuje się jednokrotnie w „Miejskim Serwisie
informacyjnym - Gliwice", a także na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
§ 11. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Biura Rady Miasta oraz
redaktor naczelny „Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice".
§ 12. Nadzorującym wykonanie zarządzenia jest Sekretarz Miasta Gliwice.
§ 13. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia nr PM-„ííąfžü 19
Prezydent Miasta Gliwice
z dnia/ti' lutego 2019 r.

ZMIÅNY W STATUTACH OSIEDLI W GLIWICÄCH - KONSULTACJE

Na podstawie uchwały nr III/...5G..../2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r.
Prezydent Miasta Gliwice ogłasza konsultacje z mieszkańcami Gliwic w sprawie zmian
w statutach osiedli w Gliwicach.
Przedmiotem konsultacji jest zmiana statutów osiedli, polegająca na zmianie
nazw jednostek pomocniczych miasta z „Osiedli" na „Dzie|níce".
Aby zmiana ta nastąpiła formalnie, należy w uchwałach od nr XXXIX/854/2018 do
nr XXXIX/874/2018 Rady Miasta Gliwice zdnia 12 lipca 2018 r. wsprawie nadania
statutów osiediom użyte w różnych przypadkach wyrazy „Osiedle” zastąpić użytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami ,,Dzielnica”.
Zainteresowani mieszkańcy Gliwic mogą złożyć swoje opinie dotyczące proponowanej
zmiany statutów w terminie do 4 marca 2019 r., w formie pisemnej:
-

listownie - na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Rady Miasta, ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice

'

pocztą elektroniczną - na adres: br@um.gliwice.p|

ø

bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy
ul. Jasnej 31A w godzinach urzędowania.

O dacie złożenia opinii w terminie decyduje data ich doręczenia do siedziby Urzędu
Miejskiego lub jego filii.
Mieszkańcy Gliwic, którzy zgłoszą swoje opinie, zobowiązani są podać swoje imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania. informacja o ochronie danych osobowych zbieranych
przez Urząd Miejski w Gliwicachl zamieszczona jest poniżej:
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
- przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian wstatutach osiedli
~ podstawa prawna: art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 99? óżn. zmianami), § 15

ust. 11 Statutu Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śřąskiego z 2018 r., poz. 8154). uchwala nr Illr.. ë....'2019 Rady Miasta
Giiwice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji :mieszkańcami Giiwic. dotyczących zmian w statutach osiedli
w Gliwicach.
Dane osobowe wykorzystujemy równiez w celu.
- sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu - w tym celu prosimy o podanie danych
kontaktowych. tj. numeru telefonu. adresu e~mai| iflub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne.
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podac danych bez zadnych konsekwencji prawnych. a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie.
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań
publicznych własnych. zleconych lub reaiizowanych w oparciu o porozumienia. o których mowa w szczególności

w art. 7. 8, 9a, 'l1b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz an. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe
są nam równiez niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jestesmy
zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust 1 pkt 3) lit. ej).
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy - w takim przypadku. niepodanie danych
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych mozna
się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego wGliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencja
e-mail iod@urn.giiwice.g| z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzyslające z poczty elektronicznej mogą zlozyc
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54). wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do
sposobu udzielenia odpowiedzi.
3.

Każda osoba. której dane osobowe dotyczą. może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z zadaniem dostępu do tresci swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

- wniesc sprzeciw wobec pizetwamania swoich danych osobowych;
~ w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można równiez cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach. jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką mozliwosc. osoba. której dane osobowe dotyczą, moze
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zaulomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to
jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAPiePUAP.
potwierdzonego Proﬁlem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień - wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani
Kazda osoba. której dane osobowe dotyczą. ma rowniez prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego. którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie riiepeinych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające
wprost z przepisów.
4.

Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

- innym podmiotom. w tym miejskim jednostkom organizacyjnym. w celu wykonywania zadań publicznych.

- innym osobom lub podmiotom. jezeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub
podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwów
zakladowych lub z przepisów szczególnych.
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. w tym
proﬂlowanie.
' Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201E›i6?9 z dnia
2? kwietnia 2016 r w spraune ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95r46rWE {ogó|ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz.UE L Nr its sir 11

iaczelnik Biura RBÜY Miasta
_

i .a Cliodaczak- agail

Elliā -li2- il ;

_

Ľ.

-

`.~".'¬ :;"i"iaStř'J

¿1n,,

