Uchwała Nr 34/215/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2019r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r. ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście
Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r.,
poz.39) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1.1. Przeprowadza się wterminie od 28.10.2019r. do 05.11.2019r. konsultacje projektu „Programu współpracy
Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
2. Konsultacje odbędą się w formie:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą
Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego w dniu 04.11.2019r.
b/ umieszczenia projektu Uchwały na stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.Dl. na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag w postaci ankiety
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Zaproszenie na otwarte spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego zostanie umieszczone na
stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.pl. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń. Dodatkowo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego otrzyma zaproszenie w
formie pisemnej i elektronicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr 34/215/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2019r.
ANKIETA DOTYCZĄCA OPINII I UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE NA ROK 2020
Imię i Nazwisko/ Nazwa organizacji pozarządowej
Adres organizacji pozarządowej
Telefon/ e-mail organizacji pozarządowej

1.

Wnoszę opinie i uwagi do projektu Programu
tak □ (proszę przejść do pkt. 2)
nie □

2.

Opinie i uwagi do projektu Programu
Stan zapisu w projekcie

Lp

Sugerowana zmiana

Uzasadnienie

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Nowomiejski - Starostwo Powiatowe w
Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-nowomiejski.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji w związku z uchwałą Nr XXVI/192/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. U. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz.39) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.).
Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Starostwa w zakresie
niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania, wygaśnięcia podstawy
prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych.
Przysługuje Panu/Pani w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przeniesienia danych. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i
obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi
o realizację swoich praw.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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