
ZARZĄDZENIE NR 429/20 
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty 
Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz w związku z uchwałą nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 
27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwaływ sprawie 
Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli, zwany dalej „projektem Statutu”. 

§ 2. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i wniosków Mieszkańców Wspólnoty Lokalnej Osiedla 
1000-lecia w Zduńskiej Woli, zwanych dalej „Mieszkańcami”, na temat projektu Statutu. 

§ 3. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia 
w Zduńskiej Woli. 

§ 4. 1. Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków nt. projektu Statutu w terminie 
od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r.  

2. Konsultacje polegać będą na zebraniu pisemnych opinii i wniosków od Mieszkańców, dotyczących 
ewentualnych zmian w projekcie Statutu. 

§ 5. 1. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i wniosków, stanowiący załącznik nr 1  
do zarządzenia.  

2. Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/424/konsultacje-
spoleczne   oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola. 

3. Wypełnione formularze należy składać w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 poprzez: 
1) umieszczenie w skrzynce ustawionej w holu wejściowym, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska 

Wola (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miasta; 

2) przesłanie drogą elektroniczną na adres: konsultacje_statut@zdunskawola.pl. 
§ 6. 1. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zawierające projekt uchwały  

w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli, stanowi załącznik nr 2  
do zarządzenia.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie 
na tablicach ogłoszeń na obszarze działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli oraz 
w Urzędzie Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. 

§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Lidia Pająk Dyrektor Biura Rady Miasta. 
§ 8. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuje się Komisję  

konsultacyjną, zwaną dalej „Komisją”, w składzie: 
1) Lidia Pająk - Dyrektor Biura Rady Miasta - Przewodnicząca Komisji; 
2) Aneta Antosiak - Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu 

i Spraw Społecznych - Zastępca Przewodniczącej Komisji; 
3) Małgorzata Wójcik - Inspektor w Biurze Rady Miasta - Sekretarz Komisji; 
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4) Marzena Nowińska - Inspektor w Dziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu 
i Spraw Społecznych - Członek. 
2. Do zadań Komisji należy: 

1) przeprowadzenie konsultacji; 
2) sporządzenie protokołu końcowego; 
3) analiza zgłoszonych opinii i wniosków; 
4) wprowadzenie uwzględnionych opinii i wniosków do projektu Statutu. 

§ 9. 1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni 
od ich zakończenia, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na obszarze działania Wspólnoty 
Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli oraz w Urzędzie Miasta, a także poprzez zamieszczenie ich 
treści na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Zduńska Wola. 

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
§ 10. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Rady Miasta. 
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rady Miasta oraz Kierownikowi Działu 

Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych. 
§ 12. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. 

 
   

Prezydent Miasta 
 
 

Konrad Pokora 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 429/20 
Prezydenta Miasta Zduńska Wola 
z dnia 19 listopada 2020 r. 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII I WNIOSKÓW 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty 
Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli. 

Termin zgłaszania opinii i wniosków do projektu Statutu rozpoczyna się dnia 27 listopada 2020 r. i trwa 
do dnia 4 grudnia 2020 r. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię i/lub wniosek  
 

............................................................................................................................................................ 
 
Opinia i/lub wniosek: 

 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
..................................... 
Miejscowość, data 

 
........................................... 
Czytelny podpis 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem 
danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli 
przy ul. Stefana Złotnickiego 12, nr tel.: 43 825 02 00, nr fax: 43 825 02 02, adres e-mail: 
urząd_miasta@zdunskawola.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie – nr tel.: 43 825 02 82. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta 
Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, zarządzeniem nr 429/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 
1000-lecia w Zduńskiej Woli. 
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Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach prawa: 
„Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych”, będące załącznikiem do uchwały nr V/35/11 
Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz 
wyrażania opinii i wniosków na temat projektu Statutu Wspólnoty. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. organom administracji publicznej lub podmiotom 
działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym 
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych 
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, 
usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, 
na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), tj. 
bezterminowo. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny 
do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 
prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także 

prawo do: 
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 
b) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w konsultacjach 
społecznych. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 429/20 
Prezydenta Miasta Zduńska Wola 
z dnia 19 listopada 2020 r. 

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Zduńska Wola 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

Na podstawie uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, 
poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 429/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 listopada 
2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty 
Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Zduńska Wola konsultacje* z Mieszkańcami Miasta zamieszkałymi na terenie działania Wspólnoty 
Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli. 

 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia 
w Zduńskiej Woli. 

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i wniosków od Mieszkańców Wspólnoty na temat projektu 
Statutu, uwzględniającego rozstrzygnięcie nadzorcze nr PINK-I.4131.723.1.2020 Wojewody Łódzkiego 
z dnia 30 października 2020 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 2 w zakresie wyrazów „uprawnionym 
do głosowania w wyborach powszechnych” oraz § 14 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały nr XXV/451/20 
Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 
1000-lecia w Zduńskiej Woli (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5824); ponadto proponuje się zmianę zapisu 
§ 6 ust. 2 załącznika do ww. uchwały, który otrzyma brzmienie: „Zarząd liczący od 3 do 12 członków 
wybierają Mieszkańcy podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców.”. 

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia 
w Zduńskiej Woli. 

Obszar Osiedla obejmuje ulice: Pomorską nr 19, 21, 23, Jana Kilińskiego nr 29, 31, 33, 35, 37, 
Szadkowską nr 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28a. 

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków nt. projektu Statutu w terminie od dnia 
27 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. na formularzu zgłoszenia. 

Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/424/konsultacje-spoleczne     oraz 
na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola. 

Wypełnione formularze należy składać w ww. terminie poprzez: 
1) umieszczenie w skrzynce ustawionej w holu wejściowym, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska 

Wola (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miasta; 

2) przesłanie drogą elektroniczną na adres: konsultacje_statut@zdunskawola.pl. 
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Lidia Pająk Dyrektor Biura Rady Miasta. 
Konsultacje przeprowadzi Komisja konsultacyjna w składzie: 
1) Lidia Pająk - Dyrektor Biura Rady Miasta - Przewodnicząca Komisji; 
2) Aneta Antosiak - Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu 

i Spraw Społecznych - Zastępca Przewodniczącej Komisji; 
3) Małgorzata Wójcik - Inspektor w Biurze Rady Miasta - Sekretarz Komisji; 
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4) Marzena Nowińska - Inspektor w Dziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu 
i Spraw Społecznych - Członek.         

Prezydent Miasta 
Konrad Pokora 

W załączeniu projekt uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia 
w Zduńskiej Woli. 

* Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu 
strategicznych decyzji – § 5 uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
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