
ZARZĄDZENIE NR 1062/21   

BURMISTRZA ŚWIECIA 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie 

Świecie na 2022 – 2024.  
  

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz uchwałą Nr 

356 /10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji i uchwałą nr 137/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2012 roku  

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie  

Świecie.  

zarządzam, co następuje: 

 

         § 1. Przeprowadzić w terminie od 13.12.2021 r do 21.12.2021 roku konsultacje 

społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na 2022 – 2025”, stanowiącego załącznik 

Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

 § 2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców gminy Świecie  

i podmiotów działających na terenie gminy Świecie, a w szczególności poznania ich uwag       

i opinii. 

 § 3. Konsultacje będą prowadzone w następujących formach: 

1) publikacji projektu uchwały i Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego           

w Świeciu www.swiecie.eu, zakładka „konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji 

Publicznej: bip.swiecie.eu zakładka konsultacje społeczne, wywieszony zostanie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świeciu sekretariat@opsswiecie.pl  i w lokalnych mediach  

 

2) wypełniania i składania pisemnych opinii, uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres, 

sekretariat@opsswiecie.pl  lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu 

 (86-100 Świecie,  ul. G. J. Hallera 11),  

 

3)  spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu 

     ul. G. J. Hallera 11, w dniu 21 grudnia 2021 r. od godz. 9.00 do godz. 11.00 w pokoju  

     nr 38 I p.  

 

§ 4.  Formularz konsultacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

 

 § 5.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 

                   w Świeciu. 

 

 § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                              Burmistrz Świecia 

                                                                                Krzysztof Kułakowski 

http://www.swiecie.eu/
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 1062/21 r. 

Burmistrza Świecia z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

do składania uwagi i opinii do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w gminie Świecie na 2022 – 2024 

 

Lp. 
Wskazanie § które Państwa 

zdaniem wymagałyby zmiany 
Treść uwagi, propozycji Uzasadnienie 

    

    

    

 

Dane uczestnika konsultacji: 

 
Imię i nazwisko 

lub nazwa podmiotu 
 

Adres zamieszkania  

lub adres siedziby 
 

Telefon/e-mail  

       

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

                           data, czytelny podpis 

 

Uwaga: Wypełniony formularz zawierający uwagi i opinie należy składać w terminie  

od 13 grudnia 2021 r do 21 grudnia 2021 r. do godziny 15.00: w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świeciu (86-100 Świecie,  ul. G. J. Hallera 11), lub drogą elektroniczną na adres:  

sekretariat@opsswiecie.pl   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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), zwanego dalej RODO, informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  

faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat@swiecie.eu 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   e-mail: daneosobowe24h@wp.pl. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu 

ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz          

w innych regulacjach.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają 

z przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły 

inaczej): 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów 
prawa. 
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