O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E M I E SZ K A Ń C Ó W G M I N Y Ż U K O W O
DO ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO
opiniującego projekty zgłoszone przez mieszkańców Gminy Żukowo
w ramach konsultacji w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy
Żukowo na rok 2022, pod nazwą „Budżet Obywatelski 2022”

Burmistrz Gminy Żukowo informuje, że do dnia 22 kwietnia 2022 roku przyjmuje zgłoszenia
do Zespołu Konsultacyjnego opiniującego projekty zgłoszone przez mieszkańców Gminy
Żukowo w ramach konsultacji w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy
Żukowo na rok 2022, pod nazwą „Budżet Obywatelski 2022”.

Członkiem Zespołu Konsultacyjnego może być osoba, posiadająca rekomendację do udziału
w Zespole Konsultacyjnym, jako przedstawiciel:
1) Burmistrza Gminy Żukowo,
2) klubu radnych Rady Miejskiej w Żukowie,
3) jednostki pomocniczej Gminy Żukowo,
4) organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Żukowo.

Zadania Zespołu Konsultacyjnego
Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy:
• ostateczne opiniowanie projektów w zakresie dopuszczenia do etapu głosowania w ramach
„Budżetu Obywatelskiego 2022”;
• rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektu, skutkującej niedopuszczeniem do
głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”;
• zatwierdzanie projektów dopuszczonych do głosowania w ramach „Budżetu
Obywatelskiego 2022”.
Prace Zespołu Konsultacyjnego prowadzone są podczas posiedzeń zwoływanych przez
Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego.

Obowiązki i prawa członków Zespołu Konsultacyjnego
Do obowiązków i praw członka Zespołu Konsultacyjnego należy:
• czynny udział w pracach Zespołu Konsultacyjnego,
• rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się wyłącznie
przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem,
• nieujawnianie informacji o przebiegu prac Zespołu Konsultacyjnego autorom projektów
oraz innym podmiotom,
• niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego o okolicznościach
uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Zespołu Konsultacyjnego,

• prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z oceną zgłoszonych projektów
(formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami, dokumentacja z oceny formalnej
i prawnej, dokumentacja z oceny merytorycznej wraz z zewnętrznymi opiniami, protokołów
z posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego) w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie.
UWAGA! Członek Zespołu Konsultacyjnego nie może zgłaszać
projektów w ramach „Budżetu Obywatelsk iego 2022”

Termin i sposób zgłaszania kandydatów
Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia w terminie do 22 kwietnia 2022 r. do godz.15 (decyduje data wpływu do Urzędu
Gminy w Żukowie)
W przypadku zgłoszeń elektronicznych zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje
zawarte w formularzu lub skan formularza.
Zgłoszenia można składać:
•

bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Żukowie, mieszczącej się w Żukowie
przy ul. Gdańskiej 52 /p.3-na parterze/ (z dopiskiem: Zgłoszenie do Zespołu
Konsultacyjnego projekty do „Budżetu Obywatelskiego 2022”),

•

za pośrednictwem poczty/przysyłki kurierskiej (decyduje data doręczenia do Urzędu) Urząd
Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52; 83-330 Żukowo, (z dopiskiem: Zgłoszenie do Zespołu
Konsultacyjnego projekty do „Budżetu Obywatelskiego 2022”),

•

elektronicznie na adres: r.cebela@zukowo.pl (w tytule maila wpisać: Zgłoszenie do Zespołu
Konsultacyjnego projekty do „Budżetu Obywatelskiego 2022”).

Uwagi dodatkowe
Udział w pracach Zespołu Konsultacyjnego jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje
również zwrot kosztów podróży.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Żukowo
(Referatem Promocji i Komunikacji Społecznej) – Główny Specjalista Radosław Cebela
tel. (58) 685 83 08.
Zespół rozwiązuje się z chwilą przedłożenia Burmistrzowi Gminy Żukowo listy ostatecznie
dopuszczonych do głosowania projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
NA CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO

Część I. Wypełnia kandydat
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA
NA CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO
I.

Imiona i Nazwisko

II.

Nr telefonu

III.

Adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Zespołu Konsultacyjnego
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022” jest
Burmistrz Gminy Żukowo, którego dane kontaktowe są następujące:
− adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
− nr telefonu: 58 685 83 00
− adres e-mail ugzukowo@zukowo.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przeprowadzenia konsultacji projektu „Budżet
Obywatelski 2022”.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO) w związku z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25.01.2022r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy
Żukowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 510).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie
dokumentów podejmie decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikowaniu na kategorię A, gdzie będą
przetwarzane wieczyście.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty realizujące zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych.
7. Osoby składające projekty oraz osoby biorące udział w konsultacjach mają prawo do: ochrony swoich danych
osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do wyrażenia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w pracach Zespołu Konsultacyjnego.

.........................................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata na członka Zespołu Konsultacyjnego)

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W ZESPOLE KONSULTACYJNYM1:

Rekomendujemy kandydaturę
......................................................................................................................................................
(Imiona i Nazwisko Kandydata do Zespołu Konsultacyjnego)

na członka Zespołu Konsultacyjnego, jako przedstawiciela

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(dane podmiotu zgłaszającego)

.........................................................................................................
(data i czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia rekomendacji)

Rekomendacji może udzielić Burmistrz Gminy Żukowo, kluby Radnych Rady Miejskiej w Żukowie, jednostki pomocnicze
Gminy Żukowo lub organizacja pozarządowa działającej na terenie Gminy Żukowo, zgodnie z dokumentami rejestrowymi tej
organizacji.
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