
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 

WÓJTA GMINY ORLA 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 

projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych 

na terenie Gminy Orla 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 2 pkt 1, § 5, § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały  Nr 

XXIX/213/18 Rady Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3084) Wójt Gminy Orla zarządza, 

co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w celu zasięgnięcia opinii na temat 

projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na 

terenie Gminy Orla: Czechy Zabłotne, Dydule, Gredele, Gregorowce, Koszele, Koszki, Krywiatycze, 

Malinniki, Mikłasze, Moskiewce, Oleksze, Orla, Paszkowszczyzna, Pawlinowo, Reduty, Szczyty-

Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Szernie, Spiczki, Topczykały, Wólka, Wólka Wygonowska.  

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na 

terenie Gminy Orla w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Orla, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne obejmą swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Orla.  

2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r., 

w granicach administracyjnych jednostek pomocniczych, o których mowa w § 1 ust. 1. 

3. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy danego sołectwa, którzy wyrażą opinię 

w zakresie projektu zmiany statutu  sołectwa, którego są mieszkańcami. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone na piśmie, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, 

którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

5. Opinię, w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1, wyrażoną w sposób określony w ust. 4, 

należy  przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (decyduje data stempla 

pocztowego), złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Orla pokój Nr 14, przesłać drogą elektroniczną na 

adres  ugorla@orla.pl lub przesłać w formie elektronicznej na adres Skrytki ePUAP: /2003062/skrytka 

w terminie do 13 marca  2023 r. 

6. Projekty uchwał wraz z formularzem konsultacji zostaną zamieszczone w  Biuletynie Informacji 

Publicznej  http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje/, na stronie internetowej Gminy 

Orla, udostępnione u sołtysa sołectwa oraz w Urzędzie Gminy Orla w pokoju Nr 11.  

7. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej  

http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje/  oraz na stronie internetowej Gminy Orla. 

§ 3. Zarządzenie ogłasza się poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie 

internetowej Gminy Orla, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla oraz na tablicach ogłoszeń 

jednostek pomocniczych gminy. 

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Mariola 

Kubajewska starszy inspektor Urzędu Gminy Orla. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt 

/-/ 

Leon Pawluczuk
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 14/2023 

Wójta Gminy Orla 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

 

Formularz zgłaszania opinii 

do projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jednostek 

pomocniczych z terenu Gminy  Orla 

1. Zmiana Statutu Sołectwa (należy wpisać nazwę sołectwa, którego dotyczy opinia) 

........................................................................... 

 

2. Imię i Nazwisko osoby składającej formularz .............................................................. 

 

3. Adres: ...................................................................... 

 

4. Czy jesteś za zmianą Statutu Sołectwa w wersji przedstawionej w projekcie uchwały? 

 

 

 Jestem za 

 

 

 Jestem  przeciw 

 

 

 Wstrzymuję się  

 

 

Uwagi  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

5. Oświadczam, że jestem mieszkańcem/-nką miejscowości ............................................, a dane 

zawarte w formularzu są prawdziwe. 

 

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

                                                                                                               Data i podpis czytelny 

 

POUCZENIE 

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można składać do Urzędu Gminy Orla w terminie do dnia 13 marca 

2023 r. w następujący sposób: 

1) przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (decyduje data stempla 

pocztowego), 

2) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Orla pokój Nr 14, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, 

3) przesłać elektronicznie (skan/zdjęcie) na adres: ugorla@orla.pl, 

4) przesłać w formie elektronicznej na adres Skrytki ePUAP: /2003062/skrytka. 

 

Wójt 

/-/ 

Leon Pawluczuk



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, informuje się, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Orla z siedzibą w Urzędzie Gminy Orla ul. 

Mickiewicza 5, 17-106 Orla reprezentowana przez  Wójta Gminy Orla. Z Administratorem może Pan/Pani  

skontaktować się pisemnie na adres siedziby: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla e-mailowo pisząc na 

ugorla@orla.pl bądź pod nr telefonu 857305780; 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Iwonę Malczyk, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną na adres: malczyk@togatus.pl lub pisemnie na adres 

administratora albo pod nr telefonu 506358200; 

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w 

sprawie projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jednostek 

pomocniczych z terenu Gminy Orla; 

5) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora 

danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40); 

6) odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania, m.in. obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie 

oprogramowania, telekomunikacyjne; 

7) Pani/Pana Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania; 

9) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia; 

10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację 

zadania ustawowego i przeprowadzenie konsultacji społecznych; 

11) podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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