
 

Ankieta konsultacyjna 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Powidz statusu miasta 

Cel konsultacji 

Celem niniejszej konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Powidz stanowiska mieszkańców 

Gminy odnośnie nadania miejscowości Powidz statusu miasta. 

 

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

 

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

 

Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce. 

Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednym polu lub nie postawienie znaku „x” w żadnym z pól 

powoduje nieważność opinii. 

Jestem za Jestem przeciw  Wstrzymuję się 

   

Niniejszą ankietę wypełnia mieszkaniec Gminy Powidz. 

Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania 
 

 

Wypełnione formularze ankiet można złożyć w terminie od dnia 1 do 10 marca 2022 r. w następujący sposób: 

1) wysłać drogą elektroniczną (w formie skanu lub zdjęcia) na adres: konsultacje@powidz.pl, 

2) złożyć w Urzędzie Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, do skrzynki podawczej znajdującej się 

przy wejściu do Urzędu Gminy, w zamkniętej kopercie, 

3) u Sołtysa właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania, w zamkniętej kopercie, 

4) wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, ul. Park Powstańców 

Wlkp. 25, 62-430 Powidz. 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Zgodnie z zapisami 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 –Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, iż:  
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Powidzu danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Powidzu ul. 29 Grudnia 

24, 62-430 Powidz.  
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, 

tel. 531 641 425.  
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu pozyskania od Państwa opinii w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi wynikającymi 

z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). 
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych 

przypadkach na podstawie zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do 

wykonywania zadań Urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz 
Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności i inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, podmioty 

będące stroną postępowania administracyjnego.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw  w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość 

istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

 


