
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobiegniew 
dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 

22. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 1372), §4, §8, §9 Uchwały Nr XXXVIII/229/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie 
z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Dobiegniew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r. poz. 1652) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobiegniew 
dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22.  

§ 2. Cel i przedmiot konsultacji: zebranie od mieszkańców Gminy Dobiegniew propozycji nazwy ronda 
zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22. 

§ 3. Zasięg konsultacji: Gmina Dobiegniew. 

§ 4. Termin przeprowadzenia konsultacji: Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 30 listopada 
2021 do 25 lutego 2022 roku. 

§ 5. Formy konsultacji: 

1. zgłaszanie propozycji nazwy ronda poprzez formularz ankietowy zamieszczony na stronie 
internetowej Gminy Dobiegniew www.dobiegniew.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesanta, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - od 30 listopada do 31 grudnia 2021, 

2. weryfikacja propozycji nazw przez Zespół do przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących nadania nazwy ronda - od 03 stycznia 2022 do 12 stycznia 2022 roku, 

3. głosowania nad listą propozycji poprzez kartę do głosowania – od 18 stycznia 2022 roku do 
18 lutego 2022 roku, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

4. przedstawienie wyników głosowania - do 25 lutego 2022 roku. 
5. Formularz ankietowy, o którym mowa w ust. 1, po jego wypełnieniu można dostarczyć: 

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dobiegniew.pl  (skan podpisanego 
formularza) 

2) do urny znajdującej się na parterze, w budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. 
Obrońców Pokoju 24 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie) 

6. Formularze ankietowe, o których mowa w ust. 5, które wpłyną na adres e-mail: 
urzad@dobiegniew.pl  lub zostaną dostarczone do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie po 31 grudnia 
2021 roku nie będą brane pod uwagę. 

7. Formularz ankietowy można uzyskać: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.dobiegniew.pl  
w zakładce Konsultacje społeczne, 

2) na stronie www.dobiegniew.pl  w zakładce Dla mieszkańców – Komunikaty – Nadanie 
nazwy dla ronda 

3) w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Obrońców Pokoju 24 
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8. 1) Propozycje mieszkańców, które zostały złożone przed dniem 23 listopada 2021 r., zostaną 
uwzględnione. 

2) Propozycje nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone: 

a) w innej formie niż na formularzu ankietowym, 

b) po terminie wskazanym w ogłoszeniu, 

c) jako anonimowe, 

d) jeśli proponowane nazwy będą: 

- nazwami niezgodnymi z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania 
komunizmu oraz innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1103) 

- obraźliwe, wulgarne, ośmieszające, poniżające, 

- nazwami, które już istnieją w Gminie Dobiegniew. 

§ 6. Do przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Dobiegniewa powołuje Zespół. 

§ 7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Samodzielne Stanowisko ds. obsługi 
biura Rady Miejskiej w Dobiegniewie. 

§ 8. Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji: w Gminie Dobiegniew nadawane są nazwy obiektom 
miejskim, za które uznaje się w szczególności: ulice, rondo, place, parki, skwery. Rondo w ciągu 
drogi krajowej nr 22 nie posiada aktualnie nadanej żadnej nazwy. 

§ 9. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Dobiegniewie. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobiegniew. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Dobiegniewa 
 
 

mgr Sylwia Łaźniewska 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 100/2021 

Burmistrza Dobiegniewa 

z dnia 23 listopada 2021 roku 
 

FORMULARZ ANKIETOWY 

 

konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda  

zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22 

 

Konsultacje przeprowadzane są w związku z zamiarem nadania nazwy ronda zlokalizowanego  

w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22 

 

Imię i nazwisko/instytucja/organizacja: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

PESEL …………………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Proponowana nazwa ronda 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 r. (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych – zwane jako RODO) wyrażam zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, nr ewidencyjny PESEL, dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w 
ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego  
w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22. Administratorem Państwa danych przetwarzanych  
w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie jest Burmistrz Dobiegniewa z siedzibą w Dobiegniewie, przy  
ul. Obrońców Pokoju 24. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie oraz w każdej chwili może być wycofana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody skutkuje zakończeniem prac nad zgłoszoną propozycją, 
jeżeli nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania danych.  

      

       …………………………………………..

                       podpis   

Wypełniony formularz można składać w terminie od 30 listopada do 31 grudnia 2021 roku w 

następujący sposób: 

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dobiegniew.pl 

b) do urny znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców 

Pokoju 24 
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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 100/2021 

Burmistrza Dobiegniewa 

z 23 listopada 2021 roku 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA NAD PROPOZYCAMI NAZWY RONDA 

w ramach konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda  
zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22. 

Imię i nazwisko/instytucja/organizacja: ……………………….……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………............................................... 

PESEL …………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Sposób głosowania: 
Każdy głosujący dokonuje wyboru zaznaczając X w kolumnie „Wybór” przy jednej propozycji.  
Zaznaczenie 2 lub więcej propozycji albo nie zaznaczenie żadnej propozycji powoduje, że oddany głos 
nie będzie ważny.  

 
Numer 
propozycji 

Propozycja nazwy ronda  Wybór 

 

1   

2   

3   

4   

5   

 
1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy 
Dobiegniew uprawnionym do udziału w głosowaniu 
w ramach konsultacji społecznych dotyczących 
nadania nazwy ronda zlokalizowanego w 
Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22, a podane 
przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w niniejszej karcie do 
głosowania w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 
(RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), w celu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących nadania nazwy ronda. 
3 . Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem zebranych danych 
osobowych jest Burmistrz Dobiegniewa, ul. 
Obrońców Pokoju 24 66-520 Dobiegniew 

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji procesu konsultacji 
społecznych dotyczących nadania nazwy 
ronda, 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym 
podmiotom, 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udziału w głosowaniu; 

5) mam prawo dostępu do treści moich danych 
i ich poprawiania. 

 

     …………   …………………………………… 
     Data    Podpis /*/ 
 

/*/ (w przypadku głosowania przez osoby, które 

nie ukończyły 18 lat, podpis rodzica/opiekuna 

prawnego) 
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Część dla rodzica/opiekuna osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 lat 
(w przypadku głosowania przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, wymagana jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

 

PESEL: …………………………… 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby głosującej w ramach konsultacji społecznych 

dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22, 

2. Akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym głosowaniu, 

3. Zapoznałam/em się z treścią karty głosowania przez moje dziecko/podopiecznego, 

4. Podane dane osobowe są prawdziwe i aktualne, 

5. Osoba głosująca jest mieszkańcem Gminy Dobiegniew uprawnionym do udziału w głosowaniu  
w ramach konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego  
w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22, 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego podanych 
w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), w celu 
realizacji konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda, 

7. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Dobiegniewa,  
ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, 
2) dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda, 
3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w głosowaniu, 
5) mam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego i ich 

poprawiania. 
 

 

 

Data ………………………………..    ………………………………………………… 

       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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