Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 07 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu współpracy
Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020".
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz Uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy
Kluczewsko z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się co
następuje:
§ 1. 1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie
współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
publicznego i o wolontariacie na rok 2020", który stanowi załącznik
zarządzenia.

projektu "Programu
oraz z podmiotami
działalności pożytku
Nr 1 do niniejszego

2. Projekt konsultowanego aktu prawnego dostępny będzie:




w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.kluczewsko.pl
na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.kluczewsko.pl
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 2. Ustalam termin konsultacji w/w projektu na okres od 08 października 2019 r.
do 18 października 2019r.
§ 3. 1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i
uwag w sprawie programu na druku stanowiącym załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia.
Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@kluczewsko.pl
2) osobiście - poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
3. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone zestawienie opinii i uwag do Programu i
przedstawione Wójtowi Gminy celem rozpatrzenia uwag.
4. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kluczewsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 07 października 2019 r.

FORMULARZ
DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
1. Imię, nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
…………………………………………………………………….
2. Adres: ………………………………………………………….
3. Telefon/e-mail: ………………………………………………...
4. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:

Lp.

Wskazanie § w
analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycje

Uzasadnienie

1.

2.

3.

5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w ramach konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy
Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
-administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy Kluczewsko,
ul. Spółdzielcza 12,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych podanych na w/w formularzu. Dane będą przetwarzane w celu opinii do
podjęcia uchwały w w/w sprawie. Nie będą ujawniane osobom z zewnątrz i będą zniszczone po
podjęciu uchwały. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę.
6. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz: …………………………………………………….
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