
Załącznik nr 2 do uchwałynr263/299/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia1 marca2022r. 

 

Formularz konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy 
Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” 

 
 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres poczty elektronicznej Data wypełnienia 

   

 

 

 
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od4 marcado18marca 2022 r.w jeden z wymienionych niżej sposobów: 

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - 

zmiany w Programie współpracy 2022”; 

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem 

na kopercie„Konsultacje - zmiany wProgramiewspółpracy 2022”: 

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17; 

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie„Konsultacje - zmiany w Programiewspółpracy 2022”; 

4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;  

5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. 

 

L.p. 
Zapis w projekcie Uchwały, do którego 

zgłaszane są uwagi  

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 

nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) 
Uzasadnienie 

1.    

mailto:dialog@mazovia.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm


 

 

Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adreseme-mail: iod@mazovia.pl. 

Dane osobowe: 

1) osób zgłaszających propozycje będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) tj. prowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu 
współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok”; 

2) osób reprezentujących instytucję zgłaszającą propozycje na etapie konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”  będą przetwarzane na podstawie 
obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie właściwej reprezentacji podmiotu; 

3) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 
2) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowe j https://uodo.gov.pl, na adres:  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych wiąże się z brakiem możliwości ewentualnej odrębnej korespondencji z wnoszącym uwagi. 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
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