
 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/163/2020 
RADY GMINY IWANISKA 

z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku 
o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt. 1, art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późń. zm.) Rada Gminy Iwaniska uchwala co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 04.11. 2020 r do 10.12. 2020 r. w poszczególnych 
sołectwach Gminy Iwaniska oraz w punkcie konsultacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na 
listach konsultacyjnych przez mieszkańców według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwałyKlauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1.  Do konsultacji uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Gminy Iwaniska. 

2. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. 

3. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w konsultacjach tylko 1 raz. 

§ 5. 1.  W poszczególnych sołectwach oraz w punkcie konsultacyjnym, konsultacje przeprowadzą komisje 
,których zadaniem będzie czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji oraz sporządzeniem 
wyników konsultacji w sołectwie i punkcie konsultacyjnym. 

2. Komisja dla danego sołectwa i punktu konsultacyjnego składać się będzie z minimum 3 osób 
wyznaczonych przez Wójta Gminy 

§ 6. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający w szczególności terminy i miejsca przeprowadzenia 
konsultacji w poszczególnych sołectwach i w punkcie konsultacyjnym, wykaz komisji ds. konsultacji oraz 
wzór protokołu zawierającego wynik konsultacji ,zatwierdzony zostanie i podany do publicznej wiadomości 
w formie zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska. 

§ 7. 1.  Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki 
konsultacji. 

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwaniska i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwaniska. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Kowalczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

XXXIX/163/2020 

Rady Gminy Iwaniska 

z dnia 7 października 2020 r. 

Wykaz sołectw Gminy Iwaniska i punktu konsultacyjnego 

LP. Sołectwo 
1. Boduszów 
2. Borków 
3. Dziewiątle 
4. Gryzikamień 
5. Garbowice 
6. Iwaniska 
7. Kamieniec 
8. Kopiec 
9. Kujawy 
10. Krępa 
11. Nowa Łagowica 
12. Stara Łagowica 
13. Łopatno 
14. Marianów 
15. Mydłów 
16. Przepiórów 
17. Radwan 
18. Stobiec 
19. Toporów 
20. Tęcza 
21. Ujazd 
22. Wojnowice 
23. Jastrzębska Wola 
24. Skolankowska Wola 
25. Wzory 
26. Wygiełzów 
27. Zaldów 
28. Punkt konsultacyjny – Urząd Gminy Iwaniska ul. Rynek 3 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 3619



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 

XXXIX/163/2020 

Rady Gminy Iwaniska 

z dnia 7 października 2020 r. 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Iwaniska 

Sołectwo …………………………………………………………………………………………………….. 

Lp. Imię i 
nazwisko  

Adres 
zamieszkania  

Głos na TAK 
podpis 

Głos na NIE 
podpis 

GłosWSTRZYMUJĘ SIĘ 
podpis 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 

XXXIX/163/2020 

Rady Gminy Iwaniska 

z dnia 7 października 2020 r. 

Obowiązek informacyjny 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Iwaniska reprezentowany przez Wójta 
Gminy. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla Ul. 
Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce Email.: iod@czi24.pl 

3. Pani /Pana dane osobowe są przetwarzane w celu pozyskania od Państwa opinii w związku 
z prowadzonymi konsultacjami społecznymi wynikającymi z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późń. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jaki mogą przysługiwać osobie której 
dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań 
wynikających z zawartych umów oraz w związku z realizacja obowiązku archiwizacyjnego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 
niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
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