Zarządzenie nr 0050/568/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), w związku
z Uchwałą Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz
z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu
konsultacji, zmienionej Uchwałą Nr XL/282/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28
października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Popielów zarządza, co
następuje:
§1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów
na lata 2021-2030 w terminie od 25 listopada do 30 grudnia 2021 r.
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wzór formularza zgłaszania uwag oraz projekt
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Stanu Gminy Popielów, która
stanowi integralną część Strategii.
§2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Popielów (www.bip.popielow.pl), na stronie internetowej Gminy Popielów
(www.popielow.pl), gdzie będzie dostępny również interaktywny formularz zgłaszania uwag oraz
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Popielów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów

Sybilla Stelmach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/568/2021
Wójta Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY POPIELÓW NA LATA 2021-2030
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr
XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej
Uchwałą Nr XL/282/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz
z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu
konsultacji, Wójt Gminy Popielów OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju
Gminy Popielów na lata 2021-2030 oraz Diagnozy Stanu Gminy Popielów, która stanowi integralną
część Strategii w okresie: od 25 listopada do 30 grudnia 2021 r.
1. W konsultacjach społecznych przedstawia się projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030, wypracowany na podstawie:
 pracy i spotkań roboczych Gminnego Zespołu Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Popielów na lata 2021-2030 powołanego Zarządzenie nr 0050/379/2020 Wójta Gminy
Popielów z dnia 10 grudnia 2020 r. i ekspertów zewnętrznych,
 ankiet internetowych zamieszczonych na stronie www.komunikacja.popielow.pl
przeprowadzonych wśród Interesariuszy – m.in. mieszkańców, przedstawicieli innych instytucji,
stowarzyszeń, sołectw, przedsiębiorców, rolników, parafii.
2. Konsultacje społeczne prowadzone są celem zebrania opinii, spostrzeżeń, uwag i propozycji zmian
w zakresie opracowanego projektu Strategii, o której mowa w pkt. 1.
3. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 skierowane
są przede wszystkim do:
1) mieszkańców Gminy Popielów,
2) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych; w szczególności działających na terenie
Gminy Popielów organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, parafii i instytucji,
3) sąsiednich gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Lubsza, Pokój, Skarbimierz,
Świerczów,
4) Stowarzyszenia „Aglomeracja Opolska”,
5) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”,
6) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”,
7) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
8) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Państwowe Gospodarstwo
Wodne „Wody Polskie”,
9) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,

10) Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
4. Do gmin, stowarzyszeń i instytucji, o których mowa w pkt 3, ppkt 3-10 zostaną skierowane pisma
zapraszające do udziału w konsultacjach społecznych.
5. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 podlega następnie zaopiniowaniu
przez:
1) Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju
województwa,
2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
6. Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujących formach:
1) w formie pisemnej - wypełnienie i podpisanie Formularza zgłaszania uwag, stanowiącego
załącznik do niniejszego ogłoszenia i udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Popielów, a także na stronie https://popielow.pl/7081/2370/konsultacjespoleczne.html poprzez:
 przesłanie formularza za pomocą e-mail na adres strategia@popielow.pl,
 elektronicznie poprzez wypełnienie interaktywnego Formularza zgłaszania uwag
(przesyłanego on-line),
 elektronicznie poprzez ePUAP lub Profil Zaufany (wysłanie formularza),
 papierowo - złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie lub przesłanie pocztą na
adres Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,
2) w formie pisemnej lub ustnej podczas otwartych spotkań konsultacyjnych dla wszystkich
interesariuszy, które będą miały miejsce:
 8 grudnia 2021 r. (środa), od godz. 16.00 do 18.00 w Samorządowym Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
 15 grudnia 2021 r. (środa), od godz. 16.00 do 18.00 w Domu Kultury w Karłowicach,
 lub on-line w przypadku pojawienia się obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
3) w formie pisemnej lub ustnej podczas spotkania konsultacyjnego przeznaczonego dla Radnych
Gminy Popielów (termin oraz forma spotkania zostanie ustalony z Przewodniczącą Rady Gminy
Popielów, a spotkanie przeprowadzone w okresie trwania konsultacji),
4) telefonicznie - w formie ustnej dzwoniąc pod numer telefonu 77 42 75 824 w godzinach pracy
Urzędu Gminy w Popielowie.
7. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 w czasie trwania konsultacji, tj. od
25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Popielowie - https://bip.popielow.pl/7080/2197/konsultacje-projektu-strategiigminy-2021-2030.html, na stronie internetowej Gminy Popielów https://popielow.pl/7081/2370/konsultacje-spoleczne.html oraz w wersji papierowej w Urzędzie
Gminy w Popielowie, (pok. 31).
8. Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzone sprawozdanie z przebiegu i
wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z
uzasadnieniami, które zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Popielowie - www.bip.popielow.pl, na stronie internetowej Gminy Popielów - www.popielow.pl

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia
konsultacji społecznych.
9. Konsultacje prowadzone są przez Urząd Gminy w Popielowie, a osobą do kontaktu i osobą
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Artur Kansy-Budzicz - Z-ca
Wójta Gminy Popielów.
10.Uwagi przekazane do projektu Strategii po terminie zakończenia konsultacji, nie będą
rozpatrywane z przyczyn formalnych, ani ujęte w sprawozdaniu z przebiegu konsultacji.
11. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów uczestniczących oraz
liczbę złożonych uwag do projektu Strategii.

12.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z
rozporządzeniem 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. Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Formularzu zgłaszania uwag.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY POPIELÓW
NA LATA 2021-2030
Szanowni Państwo,
zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Popielów
na lata 2021-2030, obejmujący w szczególności przeprowadzenie badań oraz analiz statystycznych
i strategicznych, realizację warsztatów z udziałem środowisk lokalnych, a także prace eksperckie.
Powstał tym samym projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy,
przedstawicieli instytucji publicznych, a także mieszkańców i przedstawicieli środowiska
pozarządowego, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się oraz przedstawienie opinii i ewentualnych
sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu strategii. Wypełniony i podpisany formularz
można składać:
a) w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów;
b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, lub za pomocą
skrzynki elektronicznej;
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: strategia@popielow.pl - za ważne uznaje się uwagi
przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag.
Gromadzenie uwag potrwa do 30.12.2021 r. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych
uwag opracowana zostanie finalna wersja dokumentu strategii.
Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi się
uwaga (ze wskazaniem
konkretnego fragmentu
dokumentu – nr celu,
działania, strony itp.)

Treść uwagi
(opinia, propozycja zmiany,
wykreślenia lub
uzupełnienia)

1

2

3

Informacja o osobie zgłaszającej
Imię i nazwisko

Uzasadnienie uwagi

Informacja o osobie zgłaszającej
Reprezentowana organizacja / instytucja (jeśli
dotyczy)
Dane kontaktowe (w przypadku konieczności
doprecyzowania uwagi - dane dobrowolne)
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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 (dalej: RODO),
informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popielów, z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, tel. 77-4275822, faks 77-4275838, e-mail:
ug@popielow.pl (dalej: Administrator)
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana
praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych,
poprzez adres e-mail: iod@popielow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Gminy
w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030, w oparciu o następujące podstawy prawne:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego
na administratorze) w związku z art. 6 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z
dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii, w tym trybu konsultacji;
 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą, wyrażona poprzez wyraźne działanie
potwierdzające polegające na dobrowolnym podaniu danych do kontaktu na potrzeby
doprecyzowania wniesionych uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 20212030.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione
podmiotom współpracującym z Administratorem danych, na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, doradcze, oraz serwisowe z
zakresu IT.
Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do treści swoich danych, oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 usunięcia danych;
 ograniczenia przetwarzania danych;
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa) jeśli w Pani/Pana ocenie dane przetwarzane będą niezgodnie z prawem.
W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.

8.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym opartego na profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania w zakresie niezbędnym
do wzięcia udziału w działaniach konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030 jest równoznaczna z brakiem możliwości wniesienia uwag do projektu. Brak podania danych
do kontaktu nie wpłynie na możliwość Pani/Pana udziału w działaniach konsultacyjnych nad projektem,
natomiast uniemożliwi kontakt z Panią/Panem w przypadku konieczności doprecyzowania wniesionych
uwag.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, aniżeli wynikający z przepisów
ustawowych,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.

