
ZARZĄDZENIE Nr BM.120.19.2023 
BURMISTRZA SĘDZISZOWA 

z dnia 10 lutego 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów 

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2023-2025 w Gminie Sędziszów. 

§ 2. Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od dnia 13 lutego 2023 r. do dnia 16 lutego 2023 r. 

§ 3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie składania uwag, propozycji i opinii do 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów. 

§ 4. Konsultacje społeczne obejmują teren Gminy Sędziszów. 

§ 5. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów. 

2. W/w dokument zostanie przedłożony do wglądu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego nr 4 w pokoju nr 8. 

3. W celu zgłoszenia uwag/zmian do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 
w Gminie Sędziszów należy wypełnić Formularz Konsultacji Społecznych stanowiący Załącznik do 
niniejszego zarządzenia i dostarczyć go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie 
w terminie trwania konsultacji. 

4. Uwagi przekazane w inny sposób niż poprzez Formularz Konsultacji Społecznych nie będą 
uwzględnione. 

5. Uwagi przekazane po terminie konsultacji nie będą uwzględnione. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sędziszowie. 

§ 7. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych zostanie podany do wiadomości na okres 14 dni na 
stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sędziszowie oraz w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie w terminie 7 dni od jego zatwierdzenia przez 
Burmistrza Sędziszowa. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Sędziszowa 
 
 

Wacław Szarek 
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Załącznik do zarządzenia Nr BM.120.19.2023 
Burmistrza Sędziszowa 
z dnia 10 lutego 2023 r. 

 
Formularz konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów 
 

Dane osoby/instytucji zgłaszającej uwagi 

Imię i Nazwisko  

Reprezentowana Instytucja  

Adres  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

Zgłaszane uwagi i opinie 

Obecny zapis 
(z numerem strony) Proponowany zapis Uzasadnienie 

   

   

   

   

 

Inne Uwagi: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania raportu z konsultacji 

sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sędziszowie. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe 
w celach opracowania raportu z konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych 
osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

4. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnej chwili. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza 
instytucjami upoważnionymi z mocy prawa. 

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu 
profilowaniu. 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest: 
− warunkiem zgłoszenia opinii, wniosków do projektu  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2023-2025 w Gminie Sędziszów, 
− dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania opinii i wniosków do Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz 
zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. 
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