
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących 
zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Osiedla Łabiszynek dotyczące 
zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek. 

2. Projekt uchwały w sprawie: zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 2 marca 2022 r. do 12 marca 2022 r.  

§ 3. Projekt uchwały w sprawie: zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek 
udostępnia się do publicznego wglądu: 

1) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 
http://www.urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/bip.html oraz  na stronie internetowej Gminy Gniezno 
http://www.urzadgminy.gniezno.pl/ (aktualności) 

2) w wersji drukowanej do publicznego wglądu u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łabiszynek. 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie ankiety konsultacyjnej (pisemnej), stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Ankieta konsultacyjna w wersji elektronicznej dostępna będzie: 

1) w BIP Urzędu Gminy Gniezno: 

2) na stronie internetowej Gminy Gniezno 

3. Ankieta konsultacyjna w wersji drukowanej dostępna będzie u Przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Łabiszynek. 

4. Ankietę konsultacyjną należy przesłać: 

1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pllub 

2) złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11. 

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej Gminy Gniezno,                         
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno. 

§ 6. Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji oraz koordynację zadań                           
z zakresu działań informacyjnych i technicznych jest pani Hanna Wrzaskowska, Sekretarz Urzędu Gminy Gniezno, 
tel. 614245765, email: h.wrzaskowska@urzadgminy.gniezno.pl 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
Wójt Gminy Gniezno 

 
 

Maria Suplicka 
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ANKIETA KONSULTACYJNA 
w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek 

 
Treść pytania: 
Czy jest Pan/Pani za zniesieniem jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek? 
 

Jestem za  Jestem przeciw Wstrzymuję się  
   
 
 
Imię i nazwisko:……………………………………… 
 
Adres zamieszkania:…………………………………… 
 
Data i podpis:…………………………………………. 
 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) 
informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno z siedzibą                                           
w 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9-11   e-mail:  sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Gniezno, e-mail: iod@lesny.com.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno - 
Osiedla Łabiszynek. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
przez Administratora. 
6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 
7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji celu o którym mowa w pkt3 powyżej. 
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu. 
10.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym 
momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 15/2022

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 22 lutego 2022 r.
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