
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 
WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz 
utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice 

Na podstawie art. 5 ust. 2, 5a ust. 1 i 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), §10 Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXII/570/2018 Rady Gminy 
Pabianice z dnia 1 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5075), Uchwały nr X/77/2015 
Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z Mieszkańcami gminy Pabianice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r., poz.2996), zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji celem uzyskania opinii Mieszkańców sołectwa Gorzew-
Okołowice gminy Pabianice w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew 
i sołectwa Okołowice. 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadzone zostaną w terminie od 27.04.2022 r. do 6.06.2022 r. 
przez zespół powołany odrębnym zarządzeniem. 

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Gorzew-Okołowice, którzy ukończyli 
16 lat i przebywają na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu. 

§ 4. 1.  Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą 
elektroniczną, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia  oraz na spotkaniu z mieszkańcami 
sołectwa Gorzew-Okołowice, na którym umożliwione zostanie zbieranie opinii i uwag do protokołu. 

2.  Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od 12.04.2022 r. do 6.06.2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: 
w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pabianice.gmina.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Pabianicach: www.pabianice.gmina.pl. 

3.  Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 27.04.2022 r. do 20.05.2022 r. Ankiety, które wpłyną do 
Urzędu przed lub po dacie wskazanej w zdaniu pierwszym nie będą brane pod uwagę. 

4.  Ankiety należy przesłać w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl lub dostarczyć 
osobiście w formie papierowej do siedziby Urzędu Gminy w Pabianicach – sekretariat pok. nr 1, w godzinach 
pracy Urzędu. 

5.  Osobą odpowiedzialną za udzielenie wyjaśnień w sprawie konsultacji jest inspektor Andżelika 
Struzikiewicz. 

§ 5. Terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 6. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną poprzez opublikowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na 
tablicach ogłoszeń w sołectwie. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. 
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§ 9. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Pabianicach. 

 

   

Wójt Gminy Pabianice 
 
 

Marcin Wieczorek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2022 

Wójta Gminy Pabianice 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

………………………………………………….. 

/Imię i nazwisko / 

…………………………………………………… 

/Adres zamieszkania/ 

………………………………………………….. 

/Pesel/ 

Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami na terenie sołectwa Gorzew-Okołowice 
w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice 

Czy Pan /Pani  opowiada się za  podziałem sołectwa Gorzew-Okołowice 
oraz utworzeniem dwóch odrębnych sołectw, tj. sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice 

[  ] -  TAK  

[  ] -   NIE  

[  ] -  WSTRZYMUJĘ SIĘ 

………………….. 

/podpis/ 

Świadoma /świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że 
wszystkie   informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Proszę postawić znak X  odpowiednio przy zajętym stanowisku w powyższej sprawie. 

Postawienie znaku X  przy dwóch lub trzech stanowiskach lub nie postawienie znaku X przy żadnym 
ze stanowisk, spowoduje nieważność głosu. 
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OŚWIADCZENIE RODO 

 
W związku z realizacją wymogów 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") informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Pabianic z siedzibą w Pabianicach 
przy ul. Torowej 21, 95-200 Pabianice; 

2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować 
się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail na adres:wojt@pabianice.gmina.pl 
lub pisząc na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-
200 Pabianice; 

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu  realizacji Zarządzenia nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice 
z dnia 22 września 2021 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw 
siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E tzw. Rydzyny Długie, drodze 
powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej nr 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw. 
Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid. 61/2 , 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” tj. w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze; 

4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pabianice przetwarzają dane 
osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Pabianice; 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo 
do przenoszenia danych; 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; 

8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

         

………………………………………… 

           ( podpis) 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2022 

Wójta Gminy Pabianice 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji 

1.12.04.2022 r. - umieszczenie informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
Internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie; 

2.27.04.2022 r. - rozpoczęcie przyjmowania opinii na piśmie, tj. ankiet; 

3.9.05.2022 r. - spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice, na którym umożliwione zostanie 
zbieranie opinii i uwag do protokołu; 

4.20.05.2022 r.- zakończenie przyjmowania opinii na piśmie, tj. ankiet; 

5.6.06.2022 r. - sporządzenie raportu i protokołu z przeprowadzonych konsultacji przez zespół powołany do 
przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników; 

6.7.06.2022 r. - opublikowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie Internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie. 
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