
ZARZĄDZENIE NR 1084/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na Członka Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach oraz wzoru karty do głosowania na Członków Powiatowej Rady

Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713), w wykonaniu Uchwały Nr XXI/509/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca br. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 5503).

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się wzór karty zgłoszenia kandydata na Członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór karty do głosowania na Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się nadzorującemu Wiceprezydentowi Miasta 
Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1084/2020 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 21 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Katowice 
Wydział Polityki Społecznej 
ul. Rynek 1 
40-003 Katowice

Karta zgłoszenia kandydata na Członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach

1. Organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego 
dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego):

2. Kandydat (imię i nazwisko):

3. Główne dziedziny prowadzonej działalności:

4. Uzasadnienie kandydatury:

Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającego kandydaturę na członka Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (wymagane czytelne podpisy osób statutowo 
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu):

pieczęć organizacji miejscowość, data
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podpis zgłoszonego kandydata podpis osoby lub osób uprawnionych

Świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu postępowania karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie 
byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych.

TAK/NIE*

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz 
wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

TAK/NIE*

(miejscowość, data) 

*niepotrzebne skreślić

(podpis kandydata)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) -  zwane dalej RODO -  informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wyborów na członka Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, a w przypadku wybrania na członka Rady-w  celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady -  na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie tj. w związku z art. 6 ust 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów 
upoważnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kandydowania na członka Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na członka Rady.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1084/2020 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 21 lipca 2020 r.

Karta do głosowania
na Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Katowicach
1. Kandydaci na Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Lp. Imię i nazwisko 
kandydata

Nazwa i siedziba organizacji zgłaszającej 
kandydata

Oddany
głos

Informacja:
1) Wskaż maksymalnie 8 kandydatów, na których chcesz głosować poprzez wstawienie

znaku „X" przy imieniu i nazwisku danego kandydata.
2) Głos jest ważny, jeśli na karcie znak „X" postawiono przy nie więcej niż 8 kandydatach

2. Dane organizacji biorącej udział w głosowaniu:
1) Nazwa:...........................................................................................................................

2) Siedziba (adres):.............................................................................................................

3) Nr KRS lub innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego:..............................

4) Dane kontaktowe (np. telefon, e-mail:..........................................................................

5) Imię i nazwisko (Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oddającej głos organizacji (zgodnie ze statutem):.........................................................

3. Oświadczenie oraz podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji 
biorącej udział w głosowaniu:

Działając w imieniu organizacji pozarządowej głosującej na kandydatów na Członków 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach potwierdzam/y 
powyższe dane i oświadczam/y, że prowadzi ona działalność na terenie Miasta Katowice.

(miejscowość, data) (czytelny podpis i pełniona funkcja osoby 
/osób uprawnionych)
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  zwane dalej
RODO -  informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: 
iod@katowice.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wyborów na 
członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach -  na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w związku z art. 6 ust 1 
lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem 
podmiotów upoważnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na 
adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kandydowania na członka 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana 
kandydatury na członka Rady.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 
22 RODO.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-692963049 
Imię: Bogumił Piotr 
Nazwisko: Sobula 
Instytucja: Urząd Miasta Katowice 
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 21 lipca 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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