
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 7/23 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI  

z dnia 10 stycznia 2023 roku 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących 
projektu uchwały w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki 

Na podstawie art. 5a ust 1 i ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwały Nr LV/354/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 grudnia 2022 roku  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania statusu 
miasta miejscowości Strzeleczki ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 3660) § 3 ust. 1 uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki 
dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki od dnia 10 stycznia 2023 roku do dnia 31 stycznia 
2023 roku. 

2. Przedmiotem konsultacji jest poznanie przez organy gminy Strzeleczki stanowiska mieszkańców gminy 
Strzeleczki odnośnie nadania miejscowości Strzeleczki statusu miasta. 

3. Konsultacje obejmują obszar całej gminy. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy 
poszczególnych sołectw w wieku powyżej 16 roku życia. 

§ 2.1. Konsultacje odbędą się w formie ankiet oraz otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Strzeleczki, 
które odbędzie się w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, 
Rynek 4 ; 

2. Formularz ankiety konsultacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia będzie dostępny  
w Urzędzie Gminy Strzeleczki, na stronie internetowej www.strzeleczki.pl oraz u sołtysów z terenu Gminy 
Strzeleczki. 

3. Wypełnioną ankietę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Strzeleczki, lub wysłać mailem  
na adres ug@strzeleczki.pl do dnia 31 stycznia 2023 roku. 

§ 3.1. Powołuje się zespół konsultacyjny zwany dalej „Komisją konsultacyjną”, do przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania miejscowości Strzeleczki statusu miasta,  
w następującym składzie: 

1) Łukasz Borsuk – przewodniczący komisji; 

2) Klaudia Lipka – sekretarz komisji; 

3) Karolina Falińska – członek komisji; 

4) Iwona Godon – członek komisji. 

2. Z wyników konsultacji Komisja konsultacyjna sporządzi sprawozdanie w terminie do dnia 10 lutego 2023 
roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przedstawi je Radzie Gminy Strzeleczki. 

3. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, 
stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji konsultacyjnej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.strzeleczki.pl/
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Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 7/23 
Wójta Gminy Strzeleczki 
z dnia 10 stycznia 2023 roku 

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania statusu miasta miejscowości 
Strzeleczki przeprowadzone w dniach 10.01.2023 do 31.01.2023 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 
 
Imię i Nazwisko*: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania*: ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Czy jest Pan/Pani za nadaniem statusu Miasta miejscowości Strzeleczki ? 
 
 

TAK – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Strzeleczki 
 

NIE – jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Strzeleczki 

 
WSTRZYMUJĘ SIĘ – wstrzymuję się od podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie 

 
 
 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA: 
Głosować można tylko na jedną z powyższych odpowiedzi stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce znajdującej się z lewej strony. 

 
Głos zostanie uznany za nieważny jeżeli: 
- postawiono znak „X” w kratce przy więcej niż jednej odpowiedzi, 
- nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce, 
- postawiono znak „X” poza obrębem kratki, 
- postawiono inny znak niż dwie przecinające się linie, 
- nie wypełniono pól obowiązkowych karty do głosowania danymi umożliwiającymi identyfikację 
osoby oddającej głos. 
 
 
 

……………………………………….. 
Podpis* 

 
 
 

 

 

 



 

 

* pole obowiązkowe 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Informuję, że 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, że:  

• Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

• Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych, tel. 77-407 66 

60, e-mail ug@strzeleczki.pl   

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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 

• Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki , 

• Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia lub realizacji usługi. 

• Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane, 

• Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 

 
 
 
 
 
                                                                                                  …………………………………… 
                                                                                           (data, podpis, potwierdzenie zapoznania się) 
 
 

mailto:ug@strzeleczki.pl


 

 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 7/23 
Wójta Gminy Strzeleczki 
z dnia 10 stycznia 2023 roku 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 10 stycznia 2023 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki 
dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki 

 
Na podstawie Uchwały Nr LV/354/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania statusu miasta 

miejscowości Strzeleczki (Dz. Urz. Woj. Op. z 2022 r. poz. ), ogłasza się co następuje: 

 

§ 1. W terminie od dnia 10 stycznia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku w 13 sołectwach Gminy 

Strzeleczki zostanie przeprowadzone głosowanie w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Strzeleczki dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki. 

 

§ 2. 1. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Strzeleczki. 

2. Mieszkańcy Gminy Strzeleczki uczestniczący w konsultacjach mogą wyrazić swoją opinię w przedmiotowej 

sprawie wyłącznie jeden raz. 

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej, poprzez wypełnienie przez mieszkańców 

gminy kart do głosowania. 

2. Karty do głosowania zostaną udostępnione u sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy oraz w gminnych filiach 

bibliotecznych. 

§ 4. 1. Kartę do głosowania można pobrać i zwrócić bez względu na miejsce zamieszkania: 

1) w sołectwie (obwodzie konsultacyjnym) u sołtysa, 

2) w filiach bibliotecznych, 

3) w Urzędzie Gminy Strzeleczki. 

2. Kartę do głosowania można również pobrać ze strony internetowej www.strzeleczki.pl oraz przesłać drogą 

elektroniczną w formie skanu na adres email: ug@strzeleczki.pl  

§ 5. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach 

Gminy Strzeleczki. 
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Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 7/23 
Wójta Gminy Strzeleczki 
z dnia 10 stycznia 2023 roku 
 

 
Sprawozdanie z wyników konsultacji dotyczących wniosku nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki 

przeprowadzonych w Gminie Strzeleczki w dniach od 10 stycznia 2023 roku do 31 stycznia 2023 roku 
 

 
1. Konsultacje przeprowadzono w formie ankiet. 

2. Liczba uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi: 

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

3. W konsultacjach wzięło udział ................................................. osób. 

4. Wyniki konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki. 

- liczba głosów „TAK” - ......................................... 

- liczba głosów „NIE” - .......................................... 

- liczba głosów „Wstrzymujących się” - .......................................... 

- liczba głosów „Nieważnych” - .......................................... 

5.Uwagi związane z przebiegiem konsultacji: 

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

6. Podpisy zespołu konsultacyjnego: 
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