
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Gminy Choczewo 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 wolontariacie 

na rok 2022 

 

1. Dane organizacji: 
Nazwa  

organizacji 

 

 

Imię i nazwisko osoby 

reprezentującej organizację 

 

 

2. Zgłaszane uwagi i wnioski: 
Część dokumentu, do którego odnosi się 

uwaga lub wniosek 

Proponowana treść 

(proszę podać ust., pkt, lit, co do których 

proponuje się zmiany oraz treść zmiany) 

Uzasadnienie proponowanej zmiany 

§ 1. Postanowienia ogólne   
§ 2. Cele programu   
§ 3. Zasady współpracy   
§ 4. Zakres przedmiotowy    
§ 5. Formy współpracy   
§ 6. Priorytetowe zadania publiczne i 

wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na ich realizację 

  

§7. Okres realizacji programu   
§ 8. Sposób realizacji programu   
§ 9. Tryb powoływania i zasady działania 

komisji konkursowych  
  

§ 10. Wysokość środków przeznaczonych 

na realizację programu 
  

§ 11. Sposób tworzenia programu oraz 

przebieg konsultacji 
  

§ 12. Sposób oceny realizacji programu   
§ 13. Postanowienia końcowe   

 

Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 

27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO".  

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy Choczewo z siedzibą w 

Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17 reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo.  Kontakt z 

Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@choczewo.com.pl lub pod 

numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13.  

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych - Piotr Grabowski, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom poprzez e-

mail: IODO@choczewo.com.pl .  

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą 

adresu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadnionego interesu - udzielenia odpowiedzi na 

wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną 

wiadomość, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty 

upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach 

informacyjnych na stronie Urzędu Gminy Choczewo:  https://www.choczewo.com.pl/. 
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