
ZARZĄDZENIE NR 671/2020 
BURMISTRZA GMINY RAWICZ 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie 
usług społecznych na terenie gminy Rawicz. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych (Dz. U. 2019 r. poz.1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych – 
nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uruchamiam proces konsultacji społecznych, których przedmiotem jest diagnoza potencjałów 
i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz. 

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców gminy Rawicz opinii, uwag i własnych 
propozycji do przygotowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu projektu 
diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz. 

3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 29.12.2020 r. do 20.01.2021 r. do godziny 
15:00. 

4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren gminy Rawicz. 

5. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Rawicz. 

6. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

a) pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie 
usług społecznych na terenie gminy Rawicz na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do 
zarządzenia, 

b) bezpośrednio biorąc udział w jednym z trzech spotkań on-line, które odbędą się na platformie internetowej 
Microsoft Teams w dniu 13.01.2021 r. w godzinach: 12:00, 15:30, 

c) bezpośrednio poprzez przekazanie formularza konsultacji, o którym mowa w lit. a), do skrzynek dostępnych 
w siedzibach: 

- Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz, 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 4a 63-900 Rawicz. 

7. Projekt diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz oraz 
formularz konsultacji dostępne są: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 
( www.rawicz.pl/obywatelski-rawicz/konsultacje-spoleczne), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
(www.bip.rawicz.pl), a także do wypełnienia w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. 

8. Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Urzędzie 
Miejskim Gminy Rawicz, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do specjalnie oznaczonych skrzynek 
z dopiskiem „Konsultacje diagnozy potencjału i potrzeb” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
projekty@opsrawicz.pl  z wyżej wymienionym dopiskiem w tytule wiadomości, w terminie do 20.01.2021r. do 
godz.15:00. 

9. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. 

10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. 

11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Rawicz. 
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§ 2. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rawiczu. Kontakt: tel. 609128574 lub tel. 500774841, e-mail: projekty@opsrawicz.pl 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rawiczu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 671/2020 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
Burmistrza Gminy Rawicz 

 
FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „DIAGNOZY POTENCJAŁÓW I POTRZEB W ZAKRESIE USŁUG 
SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ” 

 

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej uwagi Miejscowość  Data wypełnienia 
 

   
 
 

 

PROPOZYCJE DO PROJEKTU PROGRAMU  

Lp. Aktualny zapis w projekcie Diagnozy ze wskazaniem nr 
rozdziału, punktu, podpunktu, itd. 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) lub propozycja nowego zapisu* w 
projekcie        Diagnozy 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego uwagi, miejsce zamieszkania) i zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie będzie rozpatrywany. Wypełniony i podpisany formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Urzędzie 
Miejskim Gminy Rawicz, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do specjalnie oznaczonych skrzynek z dopiskiem „Konsultacje Diagnozy potencjału 
I potrzeb”, złożyć do skrzynek pocztowych sołtysów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: projekty@opsrawicz.pl z wyżej wymienionym 
dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2021 roku do godz.15:00. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych) RODO, informuję, że: Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim 
Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz w zakresie: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej w 
celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi projektu „DIAGNOZY POTENCJAŁÓW I POTRZEB W ZAKRESIE 
USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ” 

Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na mnie w żaden sposób wymuszona. 
Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 
 
____________________________________                                                        ___________________________________ 
(miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis) 

 
 
Uprzejmie informuję, że: 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
21,63-900 Rawicz. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Grażyna Rzepecka e-mail: iod@rawicz.eu, tel. 65 546 54 00,  
 

Pani/Pana dane osobowe: 

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu realizacji zapisów art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19lipca 2019r.  o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz.1818)  

2. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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przepisów prawa; 
3. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 
4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

 
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania 
2. wniesienia sprzeciwu – z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację – wobec przetwarzania 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się natomiast z brakiem 
możliwości ewentualnej odrębnej korespondencji z wnoszącym uwagi. 
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