
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy 
miejscowości Kijas – część wsi Wygoda na Kijas – wieś 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
i art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały nr 107/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 275) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców miejscowości Kijas 
w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Kijas – część wsi Wygoda” na „Kijas – wieś ”.  

2. Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie 
miejscowości Kijas. 

3. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział. 

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 7 lutego 2022 r. 

§ 3. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety 
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Ankieta: 

a) zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Konopiska; 

b) zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej; 

c) zostanie wyłożona w kancelarii tut. Urzędu Gminy 

3. Wypełnioną ankietę można złożyć w kancelarii urzędu w dniach i godzinach urzędowania, przesłać drogą 
pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Lipowa 5,  42-274 Konopiska) lub w formie skanu drogą elektroniczną na 
adres mailowy j.kielan@konopiska.pl  

4. Składając ankietę należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania. 

§ 4. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy złożonych ankiet, wyniki konsultacji przekazane zostaną Radzie 
Gminy, a także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konopiska, Tablicy Ogłoszeń Urzędu 
Gminy Konopiska, Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”, nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od dnia zakończenia konsultacji. 

§ 5. 1. Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju. 

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych finansowane jest ze środków budżetu gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 

1) zamieszczeniu na Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Konopiska, 

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
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3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kijas. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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 Załącznik do zarządzenia Nr 8/2022 
 Wójta Gminy Konopiska 
 z dnia 21.01.2022 r. 
 
 

ANKIETA  
 

w sprawie zmiany rodzaju urz ędowej nazwy miejscowo ści  
„KIJAS – CZ ĘŚĆ WSI WYGODA”  

na „KIJAS – WIE Ś”  
 

Informacja o składaj ącym (wypełnienie obowi ązkowe):  
 
Imię i nazwisko................................................................................................................ 
 
Adres zamieszkania....................................................................................................... 
 
Treść wniosku Proszę postawić 

znak X 
przy wybranej 

odpowiedzi 
 

Uzasadnienie 
(dobrowolne) 

 

Jestem za zmianą rodzaju 
urzędowej nazwy miejscowości 
„KIJAS – CZĘŚĆ WSI WYGODA” 
na „KIJAS – WIEŚ ” 
 

  

Jestem przeciwko  zmianie 
rodzaju urzędowej nazwy 
miejscowości 
„KIJAS – CZĘŚĆ WSI WYGODA” 
na „KIJAS - WIEŚ” 
 

  

 

Formularz nale ży:   

 - przesłać w wersji elektronicznej na adres: j.kielan@konopiska.pl, 

 - złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach, 

 - przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.  

       

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzu konsultacyjnym dla potrzeb 

związanych z opracowaniem wyników konsultacji społecznych, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO). 

  

 ……………….………………………… 

 (data i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PANI/ PANA 
DANYCHOSOBOWYCH 
 

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/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie 

danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1) administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Gmina Konopiska reprezentowana przez Wójta Gminy 

Konopiska z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska; 

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: iod@konopiska.pl  , 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie 6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;  

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z 

rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  

6)posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) 

oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);  

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);  

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 

listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw 

przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.    
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