
Zarządzenie Nr 39/2021
Burmistrza Kartuz

z dnia 7 kwietnia 2021r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057)  
projektu uchwały w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w 
Kartuzach Nr XXXV/321/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz.1057 z 
późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/592/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15
września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów:

Burmistrz Kartuz zarządza: 
§ 1.

1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Załączniku do Uchwały 
Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXXV/321/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: 
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.
2. Formularz uwag stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowi 
narzędzie do wyrażenia pisemnej opinii.

§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
1057) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w 
Kartuzach, informacji o konsultacjach oraz projektu Rocznego Programu Współpracy na 
rok 2021 i potrwają 14 dni.

§ 3.
Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

§ 4.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

/-/Mieczysław Grzegorz Gołuński
          Burmistrz Kartuz



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr …../2021

Burmistrza Kartuz
z dnia …............. 2021 r.

Projekt
Uchwała Nr XLII/ …/2021

 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie: zmiany w Załączniku do Uchwały nr XXXV/321/2020 Rady Miejskiej w 
Kartuzach z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: przyjęcia Rocznego  programu 
współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1057) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z 
późn. zm.), 

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz,

uchwala co następuje

§ 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały nr XXXV/321/2020 Rady Miejskiej w
Kartuzach z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: przyjęcia Rocznego  programu 
współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 
o następującej treści:  W Rozdziale 5 §6 ust.2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „udzielanie 
pożyczki na realizację na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych w formie refundacji, których beneficjentami są mieszkańcy gminy.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr ….../2021 

Burmistrza Kartuz
z dnia …............ 2021 r.

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmian w Załączniku
do Uchwały nr XXXV/321/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 listopada 2020r. 
w sprawie: przyjęcia Rocznego  programu współpracy Gminy Kartuzy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

I. Informacja o zgłaszającym uwagi:
Imię i nazwisko

Nazwa organizacji

Adres e-mail lub numer 
telefonu do kontaktu*

*nieobowiązkowe

II. Uwagi lub propozycje składane do projektu uchwały
Lp. Zapis w projekcie do którego 

zgłaszane są uwagi wraz z nr 
paragrafu, ustępu, punktu

Propozycja zmiany (konkretna 
propozycja nowego brzmienia 
paragrafu, ustępu, punktu) 
ewentualnie propozycja 
nowego zapisu w projekcie 

Uzasadnienie

1.

1. Administratorem danych jest Burmistrz Kartuz z siedzibą: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 
83 – 300 Kartuzy, e-mail:gmina@poczta.kartuzy.pl, tel. 58 694 52 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
administratora danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji uchwały w 
sprawie zmian do Uchwały nr XXXV/321/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 listopada 2020r. w 
sprawie: przyjęcia Rocznego  programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Zleceniobiorcy przysługują 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym o ile nie będzie się to wiązało z 
koniecznością wynikającą z realizacji celu wymienionego w pkt. 3 lub czynności kontrolnych prowadzonych 
przez uprawnione do tego podmioty na podstawie przepisów prawa.

……………………………
(czytelny podpis składającego uwagi )


	Imię i nazwisko

