Zabłudów, 18 września 2018r

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektów statutów jednostek pomocniczych gminy.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw w Gminie Zabłudów, dotyczące projektów
uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym odbyły się w dniach od 9 lipca 2018r
do 30 lipca 2018r, w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag poprzez:
1. złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w dniach i godzinach urzędowania;
2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: biuro@zabludow.pl ,
3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów.
W trakcie konsultacji zgłoszone zostały uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu
sołectwu Kamionka. W poniższej tabeli przedstawiono proponowane zmiany do projektu, sposób ich
rozpatrzenia, a w przypadku odrzucenia uzasadnienie.
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Proponowany do zmiany
przepis
Proponowana treść zapisu
Rozdział I Postanowienia
ogólne §1 pkt 1 i 2
Słowo „wsi” należy zastąpić
słowami „obrębu
ewidencyjnego” względnie po
słowie „wsi” dodać w nawiasie
słowa „obrębu ewidencyjnego”.

Rozdz. 3 Organy Sołectwa § 10
W punkcie 2, słowo
„sporządzenia” należy zastąpić
słowami „zebrania wiejskiego”.
Po kjt 2 należy dodac pkt. 3 o
treści: „Integralną częścią
protokołu z zebrania
wiejskiego jest lista obecności
osób biorących w nim udział,
która zawiera imię i nazwisko
osoby uczestniczącej w
zebraniu wiejskim oraz jej
adres zamieszkania i podpis”.

Sposób
rozpatrzenia
Odrzucono

uzasadnienie

W statutach jednostek pomocniczych użyto nazw
miejscowości zgodnych z obwieszczeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 roku w
sprawie urzędowych nazw miejscowości i ich części.
Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz.U.2003.Nr 166.poz. 1612) podmioty

wykonujące zadania publiczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane używać
urzędowych nazw ustalonych zgodnie z cytowaną
ustawą, z uwzględnieniem odpowiednich
przypadków deklinacji.
uwzględniono

odrzucono

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit e 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 ( RODO),

przetwarzanie jest zgodne z prawem
wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim
zakresie, w jakim przetwarzanie to jest
niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
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Proponowany do zmiany
przepis
Proponowana treść zapisu

Sposób
rozpatrzenia

uzasadnienie

Mając powyższe na uwadze należy
stwierdzić, że dane w liście obecności z
zebrania wiejskiego w postaci adresu
zamieszkania nie są niezbędne do
przeprowadzenia takiego zebrania.
Po pkt 3 należy dodać pkt. 4 o
treści: „Przewodniczący
zebrania wiejskiego zapewnia
anonimowość względem
poszczególnych osób biorących
w nim udział przy dokonywaniu
wpisów na listę obecności,
pobierając od każdej z tych
osób pisemną zgodę na
przetwarzanie danych
osobowych”.

Odrzucono

Rozdz. 3 Organy Sołectwa § 11

Odrzucono

Zagadnienia związane z ochrona danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w
Zabłudowie reguluje odpowiednia instrukcja
wewnętrzna do zapoznania się z którą są
zobligowane wszystkie osoby przetwarzające
dane w imieniu administratora. Instrukcje
dotyczące czynności związanych z ochroną
danych nie powinny być przedmiotem
uregulowań zawartych w statucie jednostki,
czyli akcie o charakterze ustrojowym.
Odnośnie każdorazowej, pisemnej zgody
uczestników zebrania wiejskiego należy
zwrócić uwagę na brzmienie punktów 45 i 55
preambuły do RODO. Wystarczające jest
zatem wypełnienie obowiązku
informacyjnego wobec uczestników zebrania.
„(45) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu
wypełnienia obowiązku prawnego, któremu
podlega administrator, lub jeżeli jest
niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej,
podstawę przetwarzania powinno stanowić
prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie nie
nakłada wymogu, aby dla każdego
indywidualnego przetwarzania istniało
szczegółowe uregulowanie prawne.
Wystarczyć może to, że dane uregulowanie
prawne stanowi podstawę różnych operacji
przetwarzania wynikających z obowiązku
prawnego, któremu podlega administrator,
lub że przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej..
(55) Przetwarzanie danych osobowych przez
organy publiczne do celów - określonych w
prawie konstytucyjnym lub prawie
międzynarodowym publicznym - oficjalnie
uznanych związków wyznaniowych odbywa
się w interesie publicznym”
Brak podstaw prawnych do umieszczenia takiego zapisu
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Proponowany do zmiany
przepis
Proponowana treść zapisu
W treści pkt 2 po ppkt 5, po
słowach :”ustawy o funduszu
sołeckim” należy dodać słowa
„ustawy Prawo łowieckie”
Rozdz. 3 Organy Sołectwa § 11
Należy usunąć pkt. 4
Rozdz. 3 Organy Sołectwa § 11
Jeżeli nie przyjęto propozycji
zgłoszonej w punkcie 4, to w
treści pkt 4, po słowie „Sołtys”
należy dodać słowo „może” i
dalej zmienić zdanie na
„zasięgnąć opinii Rady
Sołeckiej”.
Również w zmienionej już
powyżej końcówce zdania
należy po słowie „zasięgnąć”
wstawić słowo „pisemnej” lub
„ustnej”.
Rozdz. 3 Organy Sołectwa § 11
Po pkt 1 należy dodać pkt 1a w
brzmieniu: „Sołtys otrzymuje w
terminie 14 dni od daty jego
wyboru na funkcję sołtysa od
Burmistrza jako administratora
danych osobowych Gminy
Zabłudów pisemne
upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych zawartych
w nakazach płatniczych
podatków gruntowych i
zawartych w listach i zawartych
w listach obecności zebrań
wiejskich . Upoważnienie to
dotyczy przetwarzania danych
osobowych przy prowadzeniu
czynności inkasa podatków
lokalnych w tym również
dostarczeniu z tym związanej
korespondencji”.
Po punkcie 1a dodać punkt 1b
w brzmieniu „Burmistrz jako
administrator danych
osobowych przekazuje
sołtysowi wzory druków z
klauzulami informacyjnymi
RODO stosowanych do

Sposób
rozpatrzenia

uzasadnienie

w statucie.
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1507)
Uwzględniono
Odrzucono

W związku z uwzględnieniem propozycji zawartej w
punkcie 4, niniejszy wniosek jest niezasadny.

odrzucono

Uzasadnienie jak w punkcie 2

Proponowany do zmiany
przepis
Proponowana treść zapisu
pełnienia czynności
określonych w § 11.
Sporządziła: Joanna Jakoniuk
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Sposób
rozpatrzenia

uzasadnienie

Burmistrz
Adam Tomanek

