Elektronicznie podpisany przez:
Sylwia Wieloch
dnia 22 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.123.2022
BURMISTRZA OLECKA
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490) oraz § 3 ust. 1 lit. b załącznika do uchwały Nr ORN.0007.31.2011 Rady Miejskiej
w Olecku z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r., Nr 43, poz.730 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 r.
Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, zostanie zamieszczony na gminnej stronie internetowej www.olecko.pl
w zakładkach: konsultacje społeczne, organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 30 września do dnia 13 października 2022 r.
§ 3. Konsultacje obejmują teren Gminy Olecko.
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbieranie pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny, stanowiący załącznik do
zarządzenia.
2. Opinie i uwagi wyrażone poprzez formularz konsultacyjny powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania organizacji oraz zawierać dane teleadresowe organizacji.
3. Opinie lub uwagi niezawierające danych, o których mowa w ust. 2, lub złożone po upływie terminu zakończenia
konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.
§ 5. Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny należy przekazać w jednej z wybranych form:
1) przesłać skan formularza pocztą elektroniczną na adres: um@um.olecko.pl;
2) przesłać skan formularza za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy elektronicznej
eUrzędu lub platformy ePUAP;
3) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko;
4) złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój
nr 3).
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu - Katarzyna Judycka.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
Sylwia Wieloch
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.123.2022
Burmistrza Olecka
z dnia 22 września 2022 r.

Formularz konsultacyjny
projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 r.
Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.

Nazwa podmiotu zgłaszającego
opinie lub uwagi
(wpis lub pieczątka podmiotu)

2.

Dane teleadresowe podmiotu
(adres korespondencyjny,
tel., e-mail)

3.

Osoba do kontaktu
w sprawie konsultacji
(imię, nazwisko, tel., e-mail)

4.

Rodzaj konsultowanego
dokumentu

Opinie lub
uwagi do
konsultowanego
dokumentu
5.

Paragraf,
ustęp, punkt
konsultowanego
dokumentu

Projekt rocznego programu współpracy na 2023 r.
Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego

Treść zgłaszanej opinii
lub uwagi

Proponowany zapis

1.

2.
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3.

…

6.

Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu konsultacji społecznych oraz oświadczam/oświadczamy,
że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

7.

Podpis/podpisy osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania pomiotu
(imię i nazwisko, funkcja
lub pieczątka imienna i podpis)

8.

Data wypełnienia formularza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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 (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.)
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko (adres: Placu Wolności 3,
19-400 Olecko) reprezentowana przez Burmistrza Olecka.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez adres e-mail: iod@warmiainkaso.pl. Z inspektorem można kontaktować się
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane
na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
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b) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, uczestniczące
w wykonywaniu czynności (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, pomoc
prawną).
5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one
przechowywane do momentu jej wycofania.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji procesu konsultacji społecznych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą
przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
f)

prawo do wycofania zgody w dowolnym terminie.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego/ do organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych,
przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

Dziękujemy za zgłoszenie opinii lub uwagi !
Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny należy przekazać w jednej z wybranych form:
1) przesłać skan formularza pocztą elektroniczną na adres: um@um.olecko.pl,
2) przesłać skan formularza za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem
platformy elektronicznej eUrzędu lub platformy ePUAP,
3) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko,
4) złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi
Klienta, parter, pokój nr 3).

Uwaga: formularze przyjmowane są w terminie wyznaczonym na konsultacje społeczne,
tj. od dnia 30 września do dnia 13 października 2022 r.
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