
ZARZĄDZENIE NR 287/2020
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji nowego cmentarza 
komunalnego w Krapkowicach.

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie gminy Krapkowice konsultacji społecznych z mieszkańcami 
gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

2. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych lokalizacji.

3. Konsultacjami objęte są dwie potencjalne lokalizacje nowego cmentarza komunalnego:

1) przy ul. Wrzosów w Krapkowicach (dawne pole golfowe);

2) przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje społeczne polegać będą na:

1) przeprowadzeniu społecznej akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach 
w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych Urzędu;

2) umożliwieniu mieszkańcom gminy Krapkowice wyrażenia opinii w zakresie objętym konsultacjami 
w formie ankiet lub głosowania internetowego.

§ 3. Czas trwania konsultacji społecznych ustalam na okres od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 
2020 r.

§ 4. 1. Głosowanie odbywa się poprzez:

1) złożenie ankiety w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 
17 lub w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 lub w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1;

2) za pośrednictwem strony internetowej www.krapkowice.pl  poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza.

2. Głosowanie, w formie papierowej odbywać się będzie w dowolnie wybranym punkcie określonym w § 
4 ust.1 pkt 1 poprzez postawienie w ankiecie tylko jednego znaku „X” przy wybranej lokalizacji i uzupełnieniu 
danych wymaganych w celu weryfikacji uprawnień udziału w głosowaniu ankietowym, oraz w formie 
elektronicznej na stronie internetowej www.krapkowice.pl, poprzez zaznaczenie wybranej lokalizacji 
i uzupełnieniu danych, wymaganych w celu weryfikacji uprawnień udziału w głosowaniu w aplikacji 
internetowej.

3. Wzór ankiety określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:

1) na karcie wybrano więcej niż jedną pozycję;

2) mieszkaniec odda więcej niż jeden głos oraz w przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec oddał głos zarówno 
w formie papierowej jak i elektronicznej;

3) dane osobowe na karcie są nieczytelne;
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4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie podpisane lub zostanie 
podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby podpisującej;

5) gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Krapkowice;

6) w przypadku, gdy głosujący w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 18 roku życia.

§ 5. 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji społecznych jest Gmina 
Krapkowice reprezentowana przez Burmistrza Krapkowic. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji niniejszych konsultacji. 

2. Załącznik nr 2 do zarządzenia stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Krapkowic.

§ 7. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.krapkowice.pl   oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
głosowania.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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ANKIETA DO GŁOSOWANIA 

W SPRAWIE LOKALIZACJI NOWEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO W KRAPKOWICACH 

 

Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami):  

 

 

 

Zasady głosowania: 

1. Jedna osoba może oddać  głos na jedną pozycję z listy. 

2. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

� na karcie wybrano więcej niż jedną pozycję, 

� mieszkaniec odda więcej niż jeden głos oraz w przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec oddał 

głos zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, 

� dane osobowe na karcie są nieczytelne, 

� oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie 

podpisane lub zostanie podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby 

podpisującej, 

� gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Krapkowice, 

� w przypadku, gdy głosujący w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 18 roku życia.  

 

 

KTÓRA LOKALIZACJA NOWEGO CMENTARZA 
KOMUNALNEGO JEST KORZYSTNIEJSZA DLA ROZWOJU 

MIASTA I GMINY KRAPKOWICE ? 

Twój głos 

1. 

� PRZY UL. WRZOSÓW 
dawne pole golfowe, w otoczeniu zieleni leśnej  

i w odpowiednim oddaleniu od stref 

mieszkalnych i usługowych, z możliwością 

dalszej rozbudowy cmentarza  
 

 

2. 

� PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 
w obszarze strefy przemysłowo-usługowej,  

z możliwością zabudowy przemysłowej tuż za 

granicą cmentarza, bez możliwości rozbudowy 

cmentarza 

 

3. � NIE MAM ZDANIA 
 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 287/2020

Burmistrza Krapkowic

z dnia 7 stycznia 2020 r.
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Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Gmina Krapkowice reprezentowana przez Burmistrza Krapkowic moich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. 

Zapoznałam(em) się z Klauzulą Informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych i akceptuję 

jej treść. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w  karcie do głosowania, w tym o zamieszkiwaniu na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadoma(y) 

możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów i 

ewidencji. Jestem również świadoma(y) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych 

informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

Data 
 

 

Podpis (imię i nazwisko) 

głosującego 

 

 

 

Pełny adres zamieszkania 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

Tożsamość 
Administratora 

Administratorami są: 

Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17. 

Dane kontaktowe 
Administratora 

Gminą Krapkowice można się skontaktować poprzez adres email: umig@krapkowice.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 
Danych  

Gmina Krapkowice wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie 

lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie uchwały Rady Miejskiej  

w Krapkowicach nr  IX/104/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.  i Zarządzenia Burmistrza 

Krapkowic nr 185/2019 z dnia 16.08.2019 r. 

Odbiorcy danych Gmina Krapkowice nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom 

zebranych podczas konsultacji społecznych.  

Okres przechowywania 
danych  

Dane osobowe zbierane podczas przeprowadzenia głosowania będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji niniejszych konsultacji. 

Prawa osób, których 
dane są przetwarzane 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do danych  

- żądania sprostowania danych 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych 

- żądania usunięcia danych 

- złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 
nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan że dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Źródło pochodzenia 
danych osobowych 

Dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osób zainteresowanych. 

 

Informacja o 
dobrowolności podania 
danych 

Dane osobowe przetwarzane przy przeprowadzeniu konsultacji w sprawie lokalizacji 

nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach są zbierane na podstawie pisemnej, 

dobrowolnej zgody osób zainteresowanych. 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza obszar UE). 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 287/2020

Burmistrza Krapkowic

z dnia 7 stycznia 2020 r.
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