
ZARZĄDZENIE Nr 64.2022 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2030"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2021 poz. 1057 z późn. zm.), 
uchwały nr XXXVIII.253.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2022 roku 
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na 
lata 2023 - 2030, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu 
konsultacji oraz Uchwały Nr III/14/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka, 
dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030.

§ 2. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w § 1, ma na celu umożliwienie 
mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag 
dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030.

§ 3. Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 10 sierpnia r. do dnia 13 września 
2022 r.

§ 4. Sposób i forma przeprowadzania konsultacji społecznych:

1) Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Rawa 
Mazowiecka.

2) Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania opinii lub uwag w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

3) Pełna treść projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023- 
2030" oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia 
konsultacji, tj. od 10 sierpnia 2022 roku, na stronie internetowej Gminy Rawa 
Mazowiecka , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Rawa Mazowiecka  oraz w Sekretariacie Urzędu 
Gminy Rawa Mazowiecka, pok. 202, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka.

www.rawam.ug.gov.pl
www.bip.rawam.ug.gov.pl

4) Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można 
dostarczać:
1) Online, przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej 

,www.rawam.uq.qov.Dl
2) drogą elektroniczną na adres:  (skan podpisanego 

formularza),
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

3) osobiście, wrzucając do skrzynki umieszczonej w Sekretariacie Urzędu Gminy 
Rawa Mazowiecka, pok. 202, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

4) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, 
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu).

5) Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 13 września 2022 
r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż 
na formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji sprawuje Zastępca Wójta Gminy 
Rawa Mazowiecka, który jest koordynatorem konsultacji.

§ 6. Informacja o przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zostanie przedstawiona w formie 
raportu.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT GMINY
Rawa Mai iecka

Michał Michalik



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64.2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 lipca 2022 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG, WNIOSKÓW I OPINII
do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030".

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, na podstawie Uchwały Nr III/14/14 Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka, ogłasza konsultacje społeczne 
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030".

1. Dane osobowe, proszę wybrać odpowiednio:

2. Zgłaszane uwagi, wnioski i opinie do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa 
Mazowiecka na lata 2023-2030".1

1W razie potrzeby należy powielić wiersze

Lp. Nr 
strony Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą moich danych 
osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w ramach zgłaszania uwag, wniosków 
i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030"

Data i podpis



KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia "2.1 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych e tel. 046 814 42 41 w. 103 adres e- 

mail: iod@rawam.uq.qov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

w związku z udziałem w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Rawa 
Mazowiecka na lata 2023-2030.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji 
działania, o którym mowa w pkt. 3.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem prawidłowej 
realizacji projektu, o którym mowa w pkt. 3

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępnianie innym organom i podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres niezbędny do realizacji 
wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu:

1) prawo dostępu do treści danych,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo do usunięcia danych, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych.

11. Posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


