
UCHWAŁA NR LIII/271/2023 
RADY GMINY CZEMIERNIKI 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Czemierniki dotyczących nadania 
miejscowości Czemierniki statusu miasta 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Czemierniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Czemierniki dotyczące nadania 
miejscowości Czemierniki statusu miasta. 

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy Czemierniki. 

§ 3. 1. Konsultacje rozpoczęte zostaną w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a zakończone dnia 
10 marca 2023 r. 

2. Skład osobowy komisji przeprowadzającej konsultację oraz wzór protokołu zawierającego wyniki 
przeprowadzonych konsultacji określi i poda do publicznej wiadomości Wójt Gminy Czemierniki. 

§ 4. Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach przedstawia się pytanie: „Czy jesteś za nadaniem 
miejscowości Czemierniki statusu miasta?". 

§ 5. 1. Mieszkańcy wyrażają opinię o nadaniu miejscowości Czemierniki statusu miasta w drodze 
głosowania poprzez zaznaczenie znakiem "X" jednej odpowiedzi: "TAK", "NIE" albo "WSTRZYMUJĘ SIĘ", 
na formularzu ankiety, stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone podczas zebrań wiejskich. 

3. W okresie prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w drodze głosowania 
na formularzu ankiety w budynku Urzędu Gminy w Czemiernikach, w godzinach urzędowania, a także na 
formularzu ankiety dostarczonej przez ankieterów, sołtysów. 

4. Formularze ankiet będą udostępnione na stronie internetowej. 

5. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać bezpośrednio u osób udostępniających 
ankiety, w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, u sołtysów. 

§ 6. 1. Wyniki konsultacji zostaną ustalone i ujęte w zestawieniach z uwzględnieniem: liczby osób 
uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach, liczby głosów ważnych 
i nieważnych, liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się. 

2. W zestawieniach, o których mowa w ust.1, wyodrębnia się wyniki konsultacji przeprowadzone 
w miejscowości Czemierniki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Marek Bączek 
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Ankieta konsultacyjna  

w sprawie nadania miejscowości Czemierniki statusu miasta 

 

Treść pytania: 

 

Czy jesteś za nadaniem miejscowości Czemierniki statusu miasta? 

 

 TAK 

 

 NIE 

 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w jednej rubryce znaku „X” 

 

 

 

 

Nazwisko i imię* 

…………………………………………………………………………………… 

 

Data urodzenia* 

…………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania* 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………. 

(data i podpis) 

 

 

Załącznik do uchwały Nr LIII/271/2023

Rady Gminy Czemierniki

z dnia 24 stycznia 2023 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF03FF9E-24F6-410B-ACD0-16A451F4D089. Podpisany Strona 1 z 2



* Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,  

że: Administratorem danych jest Gmina Czemierniki reprezentowana przez Wójta Gminy 

Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Gminy Czemierniki  

Nr LIII/271/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami gminy Czemierniki dotyczących nadania miejscowości Czemierniki statusu 

miasta. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wymienionego celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

 

 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu określenia, czy ankieta jest 

złożona przez osobę uprawnioną do udziału w konsultacjach. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie nieważnością złożonej ankiety. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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