Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr …………..
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia ………………….

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami na terenie
Gminy Miejskiej Kraków

Wnioskuję o przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z
uchwałą Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 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.
Informacje o podmiocie zgłaszającym oraz proponowanym przedmiocie konsultacji społecznych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków (prosimy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami):

Grupa mieszkańców1

………………………………………………………………….……………….………………………
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej grupę mieszkańców)
…………………………………………………………………………………………………………
(Adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………………
(E-mail/numer telefonu)

Grupa organizacji
pozarządowych (NGO)2

…………………………………………………………………..………………………………………
(Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej reprezentującej grupę organizacji
pozarządowych)
…………………………………………………………………..………………………………………
Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu
…………………………………………………………..…………………………………
(Nr rejestrowy KRS)
…………………………………………………………………..………………………………………
(E-mail/numer telefonu)

Pozostałe podmioty
wskazane
w uchwale3

…………………………………………………………………..………………………………………
(Nazwa organizacji/podmiotu, reprezentującej/reprezentującego wnioskodawców)

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. - w przypadku konsultacji,
gdy wniosek składany jest przez mieszkańców/ki Kraków
2
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. c uchwały Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. - w przypadku konsultacji,
gdy wniosek składany jest przez organizację pozarządową
3
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b, d-i uchwały Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. - w przypadku
konsultacji, gdy wniosek składany jest przez podmioty wymienione w § 5 ust.1 pkt 3 lit. b, d-i.
* Pole obowiązkowe
1

…………………………………………………………………..………………………………………
(Adres siedziby)
…………………………………………………………………..………………………………………
(E-mail/numer telefonu)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta
Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane zbierane są w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres email:
sz.umk@um.krakow.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się : adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072
Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania.
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie
będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego
w Krakowie.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wszczęcia procesu przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa 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 ( z poź. zm.).

Przedmiot konsultacji * (proszę opisać czego dotyczyć będą proponowane konsultacje):

Proponowana forma przeprowadzenia konsultacji*(konsultacje muszą być przeprowadzone przy użyciu minimum trzech
form, przy czym obowiązkowo minimum jednej z dwóch form – otwarte, protokołowane spotkania z mieszkańcami w miejscu
publicznie dostępnym, w miarę możliwości na obszarze, którego dotyczy dana sprawa lub prac warsztatowych prowadzonych
wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami Miasta, mających na celu wypracowanie propozycji rozwiązań dla Miasta;
przykłady pozostałych form znajdują się w uchwale Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.):

Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji*:

Proponowany termin rozpoczęcia/zakończenia konsultacji (minimalny czas trwania konsultacji to 21 dni z uwzględnieniem,
że konsultacje powinny kończyć się w dniu roboczym, w którym zapewnione jest funkcjonowanie UMK w stałych godzinach i
obsadzie. Termin zakończenia konsultacji należy wyznaczyć w ten sposób, aby ostatnie 5 dni konsultacji nie odbywało się w
dniach ustawowo wolnych od pracy):

Proponowany rejon miasta, w którym powinny odbyć się spotkania/warsztaty:

Proponowany termin/terminy i godziny spotkań wraz z miejscami:

Wskazanie grup, do których powinny być skierowane formy promocji wraz ze wskazaniem sposobów zwiększenia
dostępności:

Uwagi i załączniki:
a) lista poparcia wniosku przez mieszkańców/-ki (minimum 300 osób) – dotyczy wniosku składanego przez
mieszkańców Krakowa (§ 5 ust. 3 lit. a) uchwały Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018
r.)
.…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……..………………………………………………………………………………………
b) lista poparcia wniosku przez organizacje (minimum 8 organizacji) – dotyczy wniosku składanego przez NGO
(§ 5 ust. 3 lit. c) uchwały Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
c) inne załączniki, jakie? …………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
(miejsce i data)

..…..………………..…..………………………
(imię i nazwisko składającego formularz / osoby
upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

a) LISTA POPARCIA WNIOSKU PRZEZ MIESZKAŃCÓW
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
(nazwa wniosku)
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta
Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane zbierane są w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres email:
sz.umk@um.krakow.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się : adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
adres e-mail: iod@um.krakow.pl.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania.
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie
będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego
w Krakowie.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji
społecznych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z
dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa 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 ( z poź. zm.)
Lp.
1

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

2
3
4
5
6
7
8

[…]*
*

Lista poparcia wniosku przez mieszkańców/-ki musi zostać podpisana przez minimum 300 mieszkańców/-nek Krakowa.

Podpis

b) LISTA POPARCIA WNIOSKU PRZEZ ORGANIZACJE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
(nazwa wniosku)
Nazwa
organizacji,
adres siedziby,
KRS

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Imiona i nazwiska osób
Uprawnionych/upoważnionych do
reprezentowania organizacji

Podpisy osób
uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania
organizacji

6.

7.

8.

