
Uchwała LXV/488/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 stycznia  2022 roku 

 
 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańców sołectw Dębogórze               

i Dębogórze- Wybudowanie, dotyczących utworzenia wsi Dębogórze- Wybudowanie. 

 

Na  podstawie art.  5 a  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1372 z późn. zm.),  §  2  pkt  1 lit. a i d   Uchwały                             

Nr  XIX/90/99  Rady  Gminy Kosakowo  z  dnia  30  listopada  1999r.  w  sprawie  ustalenia  

zasad  i  trybu  przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo, oraz 

§ 98 i § 99 Uchwały nr XVII/100/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r.               

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kosakowo.  

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Dębogórze          

i Dębogórze - Wybudowanie celem wyrażenia opinii mieszkańców na temat utworzenia wsi 

Dębogórze – Wybudowanie tak, aby wydzielona wieś pokrywała  się z obszarem istniejącego 

sołectwa o tej samej nazwie.  

§ 2 

Jako rodzaj konsultacji ustala się zebranie wiejskie, o którym mowa w § 2 ust 1 a)                    

oraz ankietę, o której mowa w § 2 ust 1 d) Uchwały Nr XIX/90/99  Rady  Gminy 

Kosakowo  z  dnia  30  listopada  1999r.  w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

1.Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone podczas zebrań 

wiejskich w wymienionych miejscowościach w okresie marzec- kwiecień 2022 r.,                       

oraz poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej, stanowiących załącznik nr 1                            

do niniejszej uchwały w tym samym okresie. 

2.Ankiety dostępne będą od dnia 14.03.2022r. do 30.04.2022r. na stronie internetowej 

www.kosakowo.pl, bip.kosakowo.pl w zakładce Konsultacje z mieszkańcami, w Biurze 

Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo oraz u Sołtysów wsi. Informacja                            

o konsultacjach zawarta zostanie w Biuletynie Gminnym Wójta i Rady Gminy Kosakowo. 

3. Wypełniony formularz ankiet konsultacji można przekazywać: 

• Bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo (skrzynka podawcza przed wejściem 

głównym budynku) 

• Drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@kosakowo.pl   

• Drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,      

81-198 Kosakowo 

http://www.kosakowo.pl/
mailto:konsultacje@kosakowo.pl


• Sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru 

• Przez e-PUAP 

§ 4 

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w jednej z rubryk "jestem za", "jestem 

przeciw", "wstrzymuję się" – znaku X i wypełnieniu tabeli z danymi identyfikującymi 

głosującego i złożeniu własnoręcznego podpisu na ankiecie. 

 

§ 5 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przygotowania formularza ankiety i przeprowadzenia 

konsultacji. 

§ 6 

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób. 

 

§ 7 

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie przygotowany raport z wynikami 

konsultacji. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Uchwałę podejmuje się w celu poznania opinii mieszkańców sołectw Dębogórze                               

i Dębogórze- Wybudowanie na temat utworzenia miejscowości Dębogórze – Wybudowanie. 

Wydzielana wieś będzie pokrywać się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie.   

  

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego oraz w formie 

ankiety jest niezbędne do utworzenia wsi zgodnie z załącznikiem graficznym do Ankiety 

Konsultacyjnej, będącej załącznikiem tejże Uchwały. 

 

Utworzenie wsi Dębogórze- Wybudowanie ma na celu uporządkowanie nazewnictwa wsi                 

w gminie Kosakowo oraz stanowić będzie dopełnienie wcześniejszej inicjatywy społecznej 

mieszkańców tego obszaru, którzy poprzez wcześniejsze utworzenie z miejscowości 

Dębogórze odrębnego sołectwa Dębogórze -Wybudowanie wyrazili swoją odrębność                     

od społeczności miejscowości Dębogórze. 

Wieś Dębogórze Wybudowanie jest obecnie częścią wsi Dębogórze, ale jako sołectwo 

funkcjonuje jako samodzielna jednostka osadnicza o charakterze wsi. 

Dokonanie proponowanej zmiany nie wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych przez 

gminę jak i mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady Gminy 

Kosakowo Nr LXV/488/2022 

z dnia 27 stycznia 2022 roku  

 

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

 

w sprawie utworzenia wsi Dębogórze –Wybudowanie tak, aby wydzielona wieś pokrywała  

się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie.   

 

Treść pytania:  

 

Czy jesteś za utworzeniem wsi Dębogórze – Wybudowanie tak, aby wydzielona wieś 

pokrywała się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie -zgodnie  z załączoną 

mapą? 

 

 

 

JESTEM ZA JESTEM PRZECIW WSTYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

  

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania  

 

 

PESEL  

 

 

Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Przeprowadzenie konsultacji społecznych mieszkańców sołectw Dębogórze i Dębogórze- 

Wybudowanie, dotyczących utworzenia wsi Dębogórze –Wybudowanie tak, aby wydzielona 

wieś pokrywała  się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie.  

 

____________________ , ____________________ 

(miejscowość)    (data) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju: imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL – 

w celach przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańców sołectw Dębogórze i 

Dębogórze- Wybudowanie, dotyczących utworzenia wsi Dębogórze –Wybudowanie tak, aby 

wydzielona wieś pokrywała  się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a) i c) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem czynnego udziału w konsultacjach, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie ujęcie podanego stanowiska w 

procesie konsultacji społecznych 

 

_____________________________ 

(czytelny podpis, data) 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Kosakowo  

(adres: 81-189 Kosakowo ul. Żeromskiego 69, adres e-mail: sekretariat@kosakowo.pl, 

numer telefonu: 58 660-43-00). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: : inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adresem 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych mieszkańców sołectw. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Dębogórze i Dębogórze- Wybudowanie, dotyczących utworzenia 

wsi Dębogórze –Wybudowanie tak, aby wydzielona wieś pokrywała  się z obszarem 

istniejącego sołectwa o tej samej nazwie. 

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

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

