Zarządzenie nr 2780/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 października 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu
współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok stanowiącego
załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1372, 1834), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), § 5
ust. 2 pkt 2 oraz § 6 uchwały nr 410/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą Działalności Pożytku
Publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w
art. 4, oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – zarządza się, co
następuje:

§1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu programu
współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok stanowiącego załącznik do projektu
uchwały Rady Miasta Płocka.
2. Powyższy dokument poddany zostaje konsultacjom zewnętrznym w celu:
a) realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz.
1038, 1243, 1535),
b) zapoznania z zagadnieniami ujętymi w przedmiotowym projekcie,
c) zebrania opinii, uwag, wniosków i propozycji do przedmiotowego projektu.
§2
1. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Konsultacje prowadzone są w terminie od 28 października do 04 listopada 2021 r.
3. Projekt dokumentu zamieszczony jest na stronie https://nowy.plock.eu/ w zakładce

konsultacje społeczne oraz na stronie http://pozarzadowe.plock.eu/ (obecnie strona
https://nowy.plock.eu/ w zakładce mieszkaniec/organizacje pozarządowe).
§3
1. Konsultacje polegają na wyrażaniu opinii, składaniu uwag, wniosków i propozycji
w zakresie objętym przedmiotem konsultacji.
2. Konsultacje odbywają się w formie pisemnego oraz elektronicznego przekazywania
wypełnionego formularza zgłaszania uwag stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§4
1. Sposób i tryb zgłaszania opinii:
a) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego zarządzenia i przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział
Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock (o
zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego zarządzenia i złożenie osobiście (w godzinach pracy urzędu):
- w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ulicy Misjonarskiej 22
w Płocku,
- w Biurze Obsługi Klienta UMP (wejście od ulicy Zduńskiej 3),
c) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego zarządzenia i wysłanie na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu
2. Termin zgłaszania opinii: do 04 listopada 2021 r.
§5
1. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział
Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.
2. Informacje na temat przedmiotowego projektu udzielane są przez pracowników
Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu w Wydziale
Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP (tel. 24 367 15 78 lub 24 366 77 11).
§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
ds. Polityki Społecznej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do zarządzenia nr 2780/2021
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 października 2021 r.
Płock, dnia ……………………… r.

………………………………………………………
(nazwa organizacji pozarządowej)
………………………………………………………
(adres organizacji pozarządowej)

Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
Formularz zgłaszania uwag

do projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok stanowiącego załącznik
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka:
L. p.

Zapis w projekcie aktu
podlegającego konsultacjom,
do którego zgłaszane są
uwagi wraz z numerem
paragrafu, ustępu, punktu

Treść uwagi – sugerowana
zmiana (konkretna
propozycja nowego
brzmienia paragrafu,
ustępu, punktu)

Uzasadnienie

1
...
Oświadczam (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
iż jestem członkiem ww. organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
………………………………………………
(podpis/podpisy)
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy składać w terminie do 04 listopada 2021 r.:
- drogą elektroniczną na adres centrum.wspolpracy@plock.eu,
- drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw
Społecznych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock (o zachowaniu ww. terminu decyduje data
stempla pocztowego),
- osobiście (w godzinach pracy urzędu) w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy
ul. Misjonarskiej 22 w Płocku,
- osobiście (w godzinach pracy urzędu) w Biurze Obsługi Klienta UMP, wejście od ul. Zduńskiej 3,
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy
Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok stanowiącego załącznik do
projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo (kat. A), zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania)
swoich danych, ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych, usunięcia
danych po upływie okresu ich przechowywania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
odmową rozpatrzenia uwag zawartych w niniejszym formularzu.

