ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”
Działając
na
podstawie
art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz 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 2018 r.
poz. 450 z późn. zm.)w związku z Uchwałą Nr XXVIII/302/2013 rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia
2013 r.
w sprawie:
zasad
i trybu
przeprowadzania
konsultacji
społecznych
z mieszkańcami Gminy Toszek
oraz z Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania 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 prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy
Toszek oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zebrania opinii, uwag
i wniosków o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/500/2014 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 02.02.2021 r., a termin zakończenia na
dzień 10.02.2021 r.
§ 3. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Gminy Toszek oraz
organizacji
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.
§ 4. 1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii na „Formularzu
zgłaszania uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/500/2014 z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
2. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 1 należy składać w nieprzekraczalnym
dnia 10.02.2021 r. do godz. 10.00

terminie do

1) w siedzibie Centrum Kultury „Zamek w Toszku” ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku
przesłania pocztą decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu do Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”, a nie data stempla pocztowego
2) drogą elektroniczną na adres : biuro@zamektoszek.eu
3. Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik nr1
do Zarządzenia nr 0050.16.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 26 stycznia 2021r.

Formularz zgłaszania uwag i opinii
o projekcie uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady
Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
1. Informacje o zgłaszającym
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

2. Zgłaszanie uwag i opinie
L.p.
Wskazanie zapisu w projekcie uchwały, do
którego odnosi się uwaga/opinia

Propozycja zmiany/ proponowane
zmienione brzmienie zapisu

3. Dodatkowe uwagi i opinie:
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.Wypełnienie punktu 1 jest konieczne
2.Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji społecznych jest Burmistrz
Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek oraz
Dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, ul. Zamkowa 10, 44 – 180 Toszek. Dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych i nie
podlegają udostępnieniu osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe
i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie konsultacji.

…....................................................................
/ podpis mieszkańca biorącego udział w konsultacjach/
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr.0050.16.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Formularz zgłaszania uwag i opinii
o projekcie uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady
Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
1. Informacje o zgłaszającym
Pełna nazwa organizacji/
podmiotu
Adres siedziby organizacji/
podmiotu
2.Zgłaszanie uwag i opinie
L.p.

Wskazanie zapisu w projekcie uchwały,
do którego odnosi się uwaga/opinia

Propozycja zmiany/ proponowane
zmienione brzmienie zapisu

3 Dodatkowe uwagi i opinie:
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.Wypełnienie punktu 1 jest konieczne
2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji społecznych jest
Burmistrz Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek oraz Dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, ul. Zamkowa 10, 44– 180
Toszek. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału
w konsultacjach społecznych i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim. Każdemu
przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe i ich poprawiania, a podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne w procesie konsultacji.

…...................................................................
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
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