ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Chodzieży w sprawie nadania nazwy rondu
na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1 października 2014 r., poz. 5023)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z pełnoletnimi mieszkańcami miasta Chodzieży
w okresie od dnia 14 lipca do dnia 31 sierpnia 2022 roku w formie ich ankietyzacji.
2. Przedmiotem konsultacji są proponowane nazwy i patroni ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór
Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej w Chodzieży.
§ 2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Chodzieży w terminie od dnia 14 lipca 2022 r.
§ 3. 1. Ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, opublikowana zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Chodzieży oraz w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
2. Ankieta będzie ważna, jeżeli zostanie prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych
danych oraz podpisana.
§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Zespół ds. Konsultacji, w składzie:
1. Przewodniczący: Szymon Zychla – Urząd Miejski w Chodzieży
2. Członek: Przemysław Lasota - Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne
3. Członek: Dorota Marciniak - Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej
4. Członek: Tadeusz Matraszek - Historyk
5. Członek: Marcin Stróżyna - Historyk
§ 5. Wynik konsultacji ogłoszony zostanie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej www.chodziez.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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Konsultacje społeczne Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic
Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej
Chodzież, 14 lipca – 31 sierpnia 2022 roku

AN K I E TA
Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy
rondu na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów
i Mostowej.
Ankieta skierowana jest do osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie miasta
Chodzieży. Dokonanie wyboru w sprawie nazwy ronda polega na postawieniu znaku „X”
w kratce obok jednej wybranej nazwy/patrona.
L.p.
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Proponowana nazwa / patron w/w ronda

Oddany głos

"Grzymalitów"
Herbem „Grzymała” legitymowali się dawni właściciele Chodzieży: Potuliccy i Grudzińscy.
Od ich znaku rodowego wywodzi się obecny herb Chodzieży.

"Klary Budnowskiej"
Chodzieżanka, popularyzatorka ruchu ZHP, wychowawca młodzieży, związana z zespołem
śpiewaczym „Halka”.

"ks. Leonarda Kurpisza"
Proboszcz parafii pw. św. Floriana w Chodzieży w latach 1924-1936, patriota i działacz
społeczny, autor pierwszej monografii Chodzieży „Kronika kościołów chodzieskich”.

"Pierwszych Piastów"
4
5

Dynastia Piastów, z którą wiąże się ściśle założenie Państwa Polskiego wywodzi się
z Wielkopolski. Uhonorowanie Piastów łączy się także z nadchodzącą, 1000 rocznicą koronacji
Bolesława Chrobrego.

"Rotmistrza Witolda Pileckiego"
Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz
Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz.

Wypełnioną ankietę należy zwrócić w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży
przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych znajdującą się na odwrocie niniejszej ankiety.

IMIĘ i NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

WŁASNORĘCZNY PODPIS
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu
na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej.
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 swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi
można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania
nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej.
oraz na podstawie:
• art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 559, ze zm.), tzn. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez
Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez
Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Panu:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wyrażenia opinii
w przedstawionej sprawie.
10. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
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