
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2021 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 
2021 - 2028” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1051) oraz w związku z Uchwałą NR L/658/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 
7 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Lubicz  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 21 września 2018 r. poz. 4716), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu pn. „Strategia rozwoju Gminy 
Lubicz na lata 2021 – 2028”. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii w zakresie opracowanego dokumentu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag lub propozycji zmian i są one skierowane do: 

1) mieszkańców Gminy Lubicz, 

2) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działające na terenie Gminy Lubicz 
organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, 

3) sąsiednich gmin: Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Obrowo, Toruń, Wielka Nieszawka, a także 
ich związków, 

4) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie”, 

5) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. 

4. Ogłoszenie w sprawie konsultacji, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,  zamieszczone 
będzie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Lubicz - www.bip.lubicz.pl, 

2) na stronie internetowej Gminy Lubicz - www.lubicz.pl, 

3) na gminnym profilu portalu Facebook - www.facebook.com/gminalubicz, 

4) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz, 

5) na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubicz. 

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 29 września do 5 listopada 2021 r. 

§ 3. 1 Przewiduje się następujące formy konsultacji: 

1) w przypadku samorządów oraz instytucji, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-5 – poprzez przesłanie pisma, 
wraz z załączonym formularzem konsultacyjnym, z prośbą o wydanie opinii. 

2) w przypadku pozostałych podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-2 – poprzez udostepnienie treści 
Strategii w sposób przewidziany w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

2. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Opinie do Strategii należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lubicz w terminie określonym w  § 
2 ust. 1 w następujący sposób: 

a) do biura podawczego Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dolny (decyduje data wpływu do 
urzędu) 

c) pocztą elektroniczną na adres info@lubicz.pl  (wpisując w tytule e-maila „Uwagi do Strategii) lub poprzez 
system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Lubicz /5f5cvll25v/SkrytkaESP 
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4. Ważne uznaje się stanowiska przesłane na formularzu do składania uwag do projektu „Strategii rozwoju 
gminy Lubicz na lata 2021 – 2028” przesłane w formie skanu podpisanego formularza lub dokumentu 
podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu osobistego z e -dowodu). 

5. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w § 2 oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Lubicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu 
„Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1051) oraz w związku z Uchwałą                         
Nr L/658/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z dnia 21 września 2018 r. poz. 4716) ogłaszam, że od 29 września 2021 r. do 5 listopada 
2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 
2021-2028”, których celem będzie zebranie opinii w zakresie opracowanego dokumentu. 
Konsultacje społeczne skierowane są do: 

  mieszkańców Gminy Lubicz, 
  lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie 

Gminy Lubicz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, 
  sąsiednich gmin: Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Obrowo, Toruń, Wielka 

Nieszawka, a także ich związków, 
  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie”, 
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Formy konsultacji: 

  w przypadku sąsiednich gmin, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie 
Toruński” oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – poprzez przesłanie pisma, wraz z 
załączonym do niego formularzem konsultacyjnym, z prośbą o wydanie opinii. 

  W pozostałych przypadkach – poprzez udostepnienie treści projektu Strategii rozwoju 
Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028, wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz: www.bip.lubicz.pl, w zakładce Strategia 
rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy 
Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 - w godzinach jego urzędowania. 

  

Projekt Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028 będzie w okresie konsultacji dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz: www.bip.lubicz.pl, w zakładce Strategia 
rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz, 
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 - w godzinach jego urzędowania. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.77.2021

Wójta Gminy Lubicz

z dnia 27 września 2021 r.
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Opinie do Strategii należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lubicz do 5 listopada 2021 r. w 
następujący sposób:  

  do biura podawczego Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 
  pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dolny (decyduje 

data wpływu do urzędu) 
  pocztą elektroniczną na adres info@lubicz.pl (wpisując w tytule e-maila „Uwagi do 

Strategii) lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Lubicz 
/5f5cvll25v/SkrytkaESP 

Ważne uznaje się stanowiska przesłane na formularzu do składania uwag do projektu „Strategii 
rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028” przesłane w formie skanu podpisanego formularza lub 
dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu). 

Raport z konsultacji zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 
 Wójt Gminy Lubicz 

  
Marek Nicewicz 
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Formularz do składania uwag do projektu „Strategii rozwoju gminy Lubicz 

na lata 2021-2028” 

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu lub na jego wersji elektronicznej. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny 

sposób niż wskazany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.  

Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 5 listopada 2021 roku: 

a) na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny (o terminowości decyduje data 

wpływu formularza do Urzędu), 

b) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, 

c) lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

info@lubicz.pl wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do Strategii”. 

1. Informacje o zgłaszającym (w przypadku niewypełnienia niniejszej tabeli formularz nie będzie 

rozpatrzony). 

*jeśli dotyczy 

 

2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian. 

Lp. 
Zapis w projekcie dokumentu z 

podaniem numeru strony 
Propozycja zmiany Uzasadnienie 

1. 

 
 
 
 

  

2. 

 
 
 
 

  

3. 

 
 
 
 

  

4. 

 
 
 
 

  

 

………………..…………………………………............. 

                           data i podpis 

 

Imię i nazwisko  

Instytucja*  

Adres e-mail do korespondencji   

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.77.2021

Wójta Gminy Lubicz

z dnia 27 września 2021 r.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, przekazujemy informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych.  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem możesz 
się skontaktować: 
 tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  
 przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 
 poprzez e-mail: info@lubicz.pl lub telefonicznie: 56 621 21 00. 

2. Współadministratorem danych osobowych jest: Gmina Lubicz oraz Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  
Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Wójta Gminy Lubicz oraz zadań zleconych, 
wynikających  
z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie 
współadministratorów  
w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań 
technicznych  
i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz 
zapoznać się  
w Sekretariacie Urzędu Gminy.  

3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy 
Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz lub poprzez e-mail: iod@lubicz.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora i współadministratorów 
oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag i propozycji zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do 
projektu „Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021-2028”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 
konsultacjach do projektu Strategii rozwoju gminy Lubicz na lata 2021-2028.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 
 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
 prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji celu, dla którego 

dane zostały zebrane; 
 w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 

wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania;  
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której 

dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane 
kontaktowe powyżej). 

7. Dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

8. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotowi opracowującemu 
projekt koncepcji strategii rozwoju gminy. Odbiorcami danych osobowych mogą być również zaufane podmioty współpracujące 
z administratorem lub z współadministratorami, w tym dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, 
np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT. 

9. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

10. Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym 
dane nie będą poddawane profilowaniu. 
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