
UCHWAŁA NR LVI/478/2023 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Bogoria w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Bogoria 

Na podstawie art.18.ust.1 i 2, art.4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 40 )   

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Bogoria i miejscowości 
Bogoria w sprawie nadania miejscowości Bogoria statusu miasta. 

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie ankiety 
konsultacyjnej, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Do udziału w konsultacjach upoważnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Bogoria. 

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Wójt Gminy Bogoria może powołać zespół 
konsultacyjny.  

2. O terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Bogoria zostaną 
zawiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Bogoria. 

3. Podsumowanie konsultacji nastąpi w formie sprawozdania przedstawionego niezwłocznie Radzie Gminy 
Bogoria. 

4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń, w budynku Urzędu Gminy Bogoria, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Bogoria. 

5. Po zakończeniu procedury konsultacji wszytskie dokumenty - ankiety zostaną zniszczone. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania miejscowości Bogoria statusu miasta 

Niniejsze konsultacje przeprowadzane w Gminie Bogoria w dniach: od 6 lutego 2023 r. 

do 20 marca 2023 r., mają na celu poznanie przez władze Gminy Bogoria stanowiska 

mieszkańców Gminy, odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Bogoria. 

Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Gminy Bogoria w sprawie nadania 

miejscowości Bogoria statusu miasta. 

 

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie: 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Bogoria statusu 
miasta? 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Bogorii (pokój 14). wysłać jej 

skan mailem na adres urzad@bogoria.pl lub przekazać sołtysowi do dnia 20 marca 2023 r. 

Po zakończeniu procedury konsultacji wszystkie dokumenty- ankiety zostaną zniszczone. 

 

 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Data urodzenia:   

Podpis:   

 

TAK NIE WSTRZYMUJĘ 

SIĘ 
   

Proszę wstawić znak „X” w odpowiedniej kratce. Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 
 

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr LVI/478/2023
Rady Gminy Bogoria
z dnia 25 stycznia 2023 r.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

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

Wójta Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, adres e-mail: urzad@bogoria.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                                             

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr LVI/478/2023 
Rady Gminy Bogoria 

z dnia 25 stycznia 2023r. 

Na podstawie art. 4 us.1 i 2 oraz art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
złożenie wniosku o nadanie statusu miasta poprzedzają konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. 
Zasady i tryb konsultacji zgodnie z art. 5a cytowanej wyżej ustawy określa Rada Gminy w formie uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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