
ZARZĄDZENIE NR 93.645.2018
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Rady Gminy Wiązowna 
Nr 94.XIV.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Wiązowna, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wiązowna, zwane dalej konsultacjami, 
projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązowna 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2019 rok", za które odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna

§ 2. 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat 
projektu Programu, o którym mowa w § 1.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 10 sierpnia 2018 r.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone elektronicznie poprzez przesłanie opinii, wniosków lub uwag drogą 
mailową na adres m.bialek@wiazowna.pl oraz papierową, poprzez złożenie opinii, wniosków lub uwag w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

§ 3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia, formularz 
konsultacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia, projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie 
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok", udostępnione będą w okresie konsultacji:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna - zakładka „konsultacje społeczne”;

2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;

3) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna.

§ 4. Konsultacje polegać będą na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców.

§ 5. Wypełniony formularz konsultacyjny, stanowiący załącznik nr 2, można przesyłać do dnia 10 sierpnia 
2018 r., na adres m.bialek@wiazowna.pl  oraz składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, do dnia 10 sierpnia 2018 roku do godziny 16:00.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiązowna.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

Podpisany Strona 1

mailto:m.bialek@wiazowna.pl


 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
Zapraszam mieszkańców Gminy Wiązowna 

do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy 

Wiązowna w prawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok” 

 

 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy 

Wiązowna na temat projektu Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok.  

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 10 sierpnia 2018 r. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 

1) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą 

mailową na adres m.bialek@wiazowna.pl; 

2) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna 

formularza konsultacyjnego. 

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Gminy Wiązowna. 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz 

projekt Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, udostępnione będą 

do publicznego wglądu w okresie konsultacji:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna - zakładka „konsultacje 

społeczne”; 

2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl; 

3) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna. 

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać do Biura Obsługi Mieszkańców 

Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: m.bialek@wiazowna.pl, do dnia 10 sierpnia 2018 r. (decyduje 

data wpływu), formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy 

Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wiązowna 

 

     (-) Janusz Budny 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93.645.2018

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 18 lipca 2018 r.

Podpisany Strona 1



 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 

Uwagi do projektu: 

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

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

Proponowany zapis: 

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

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

 

………………………………         

                                                                                                 (podpis mieszkańca) 
Informacje: 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 

z późn. zm.) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 

05-462 Wiązowna, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– tel. 22 512 5 835, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Gminy Wiązowna ws. Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie administrator, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konsultacji, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych, 

8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszonych uwag w formularzu 

konsultacyjnym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 94.XIV.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna. 

 

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

(podpis mieszkańca) 

Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym na potrzeby 

przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 

……………………………………… 

(podpis mieszkańca) 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93.645.2018

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 18 lipca 2018 r.

Podpisany Strona 1




