
 

                                                 

 

 

Formularz zgłoszeniowy propozycji priorytetowych  zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe  na 2022 rok 
 
Dane osobowe 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Nazwa 

organizacji 

 

 

 

Numer KRS/w 

innym rejestrze 

lub ewidencji 
 

Adres 

organizacji 

 

 

 

Tel. 

kontaktowy  
 

E-mail 
 

 

Propozycja 

zadania/zadań 

publicznych 

priorytetowych 

 

 

 

 

Obszar  zadań 

publicznych 

zgodny z 

ustawą o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(art.4 ust.1) 

oraz ustawą o 

samorządzie 

powiatowym 

  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 



 

(art. 4)1    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 

  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 edukacja, oświata i wychowanie, 

 wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 turystyka i krajoznawstwo, 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

 ratownictwo i ochrona ludności, 

 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

 promocja i organizowanie wolontariatu, 

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie powyższych obszarów. 

Uzasadnienie 

propozycji 

danego zadania  

- wskazanie 

podstawy 

prawnej lub 

innego 

dokumentu,             

z którego 

wynika 

konieczność 

realizacji tego 

zadania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057.z późn. zm.) , we współpracy z organizacjami pozarządowymi o ile zadania te są zadaniami Powiatu , określonymi w art. 4. Ustawy  z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm) 



 

Informacje dodatkowe 

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych priorytetowych  do dnia  17 września 2021 r.                    

Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (skan formularza) lub tradycyjną na adres: 

 
STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE 

ul. Narutowicza 1 
88-300 Mogilno 

email: irogowska@powiat.mogilno.pl 
Na kopercie lub w tytule emaila należy wpisać  „Zgłoszenie propozycji zadań publicznych 

priorytetowych na 2022 rok” 
 

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie,               
ul. Ogrodowa 10 , 88-300 Mogilno tel. 52 58 88 376 pokój 105 , osobą do kontaktu jest                                     

Izabela Rogowska.  
 
 

POWIAT MOGILEŃSKI 
ul. Narutowicza 1  88-300 Mogilno 

tel. 52 58 88 300 
www.powiat.mogilno.pl 

 

 
Klauzula informacyjna                                                                                                                                                                                     

W zakresie  danych osobowych  Zgodnie z art. 13.ust. 1 i ust.2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mogileński, adres: G. Narutowicza  1, 88-300 Mogilno 

2. został powołany inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie Tel. 52 318 03 04. 

3. pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powierzenia i wspierania Zadań publicznych  

4. odbiorcą Pani/Pana  danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 10 lat 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu  do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania(* jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku. 

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowaniu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 
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