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ZARZĄDZENIE NR 13/2022 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia zasad realizacji akcji społecznej „Serce pełne nakrętek” 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 5-6a oraz 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określam zasady realizacji akcji społecznej „Serce pełne nakrętek” na terenie Gminy Drzewica, zwanej 

w dalszej części zarządzenia „akcją”. 

§ 2. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Drzewicy z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 

22 w Drzewicy. 

§ 3. Akcja polega na zbiórce czystych plastikowych nakrętek typu PE, PP i PET: po napojach, sokach, kawie, 

herbacie oraz chemii gospodarczej. 

§ 4. Celem akcji jest zapewnienie wsparcia osobom potrzebującym, popularyzacja wiedzy o wolontariacie, 

wykorzystaniu surowców wtórnych, recyklingu, selektywnej zbiórce odpadów oraz kształtowanie 

proekologicznych postaw mieszkańców Gminy Drzewica. 

§ 5. Plastikowe nakrętki, o których mowa w §3 mogą być wrzucane bezpośrednio do pojemników 

usytuowanych na terenie Gminy Drzewica, w każdej ilości i przez każdą zainteresowaną osobę. Udział w akcji jest 

dobrowolny, a za oddane nakrętki nie należy się wynagrodzenie. 

§ 6. Właścicielem pojemników przeznaczonych do zbierania nakrętek jest Gmina Drzewica. 

§ 7. Do pojemników nie można wrzucać nakrętek metalowych, z butelek po olejach i smarach, środkach 

owadobójczych, po farbie i lakierach. 

§ 8. Organizator akcji zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie akcji, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

§ 9. Plastikowe nakrętki zebrane w ramach akcji przekazywane są bezpośrednio osobie potrzebującej lub 

organizacji pozarządowej, której osoba potrzebująca jest podopiecznym. 

§ 10. Przekazanie nakrętek następuje na podstawie wniosku złożonego bezpośrednio przez osobę potrzebującą 

lub organizację pozarządową, której osoba potrzebująca jest podopiecznym. Wzór wniosku stanowi załącznik  

nr 1 do zarządzenia. 

§ 11. Wniosek, o którym mowa w §10 składa się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Drzewicy, który dokonuje weryfikacji danych w nim zawartych oraz ustala kolejność przekazania nakrętek 

biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania osoby potrzebującej, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. 

Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków przysługuje mieszkańcom Gminy Drzewica. 

§ 12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy może odmówić przekazania nakrętek 

Wnioskodawcy, w przypadku, gdy uzna, że zgłoszona osoba nie wymaga pomocy ze względu na jej sytuację 

osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. 

§ 13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Drzewicy przekazuje w uzgodnionym terminie plastikowe nakrętki Wnioskodawcy. Z czynności przekazania 

nakrętek sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 14. Nabór wniosków, o których mowa w §10, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy 

prowadzi w sposób ciągły, tworząc bazę osób potrzebujących. 

§ 15. Nadzór nad pojemnikami, w szczególności ich stanem technicznym oraz opróżnianiem z nakrętek 

sprawuje Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

§ 16. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań parterów akcji, na 

których postępowanie nie miał wpływu. 
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§ 17. Organizator oświadcza, że dane osobowe wnioskodawców oraz osób potrzebujących będą przetwarzane 

przez Urząd Miejski w Drzewicy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, zgodnie 

z Rozporządzeniem 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) [Dz. U. UE L 

119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

§ 18. Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych 

osobowych. 

§ 19. Wykonanie zarządzenia powierzam: 

1) Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy; 

2) Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

w Drzewicy. 

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Z up. Burmistrza Drzewicy 

Zastępca Burmistrza 

 

 

Dominik Niemirski 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 13/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

WNIOSEK  

o przekazanie plastikowych nakrętek w ramach akcji społecznej „Serce pełne nakrętek”  

1.1. Dane Wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa 

 

1.2. Dane kontaktowe/siedziba: 

Adres  

zamieszkania 

1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 

   

4. Kod pocztowy 5. Miejscowość 6. Ulica i numer domu/mieszkania 

  -      

Dane  
kontaktowe 

7. Telefon stacjonarny 8. Telefon komórkowy 9. Adres e-mail 

   

2.1. Dane osoby potrzebującej: 

1. Nazwisko 2. Imię (imiona) 3. Data urodzenia 
          

2.2. Dane kontaktowe osoby potrzebującej: 

Adres  

zamieszkania 

1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 

   

4. Kod pocztowy 5. Miejscowość 6. Ulica i numer domu/mieszkania 

  -      

Dane  
kontaktowe 

7. Telefon stacjonarny 8. Telefon komórkowy 9. Adres e-mail 

   

3. Informacje o osobie/rodzinie: 

Powody udzielenia pomocy w odniesieniu do katalogu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej: 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 
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4. Informacje dodatkowe dotyczące osoby potrzebującej: 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

5. Oświadczenia Wnioskodawcy: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Drzewica oraz Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy dla potrzeb realizacji akcji społecznej „Serce pełne nakrętek”, zgodnie 

z Rozporządzeniem 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) [Dz. U. UE L 

119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, iż posiadam prawo 

dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie 

i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………………. 
Miejscowość, data 

………………………………………. 
Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 13/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  

przekazania plastikowych nakrętek w ramach akcji społecznej „Serce pełne nakrętek” 

sporządzony w dniu: …………………………. pomiędzy: 

 

Przekazujący (nazwa/adres siedziby): 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY 

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 

 

Przyjmujący: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

1. Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje plastikowe nakrętki zebrane w ramach akcji 

społecznej „Serce pełne nakrętek" w szacunkowej ilości ................ kg 

2. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przyjęte plastikowe nakrętki na cel charytatywny, zgodnie 

z wnioskiem złożonym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drzewicy, 

zarejestrowanym pod poz. nr .................... w dniu ................................................ 

3. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Przekazujący 

 

 

………………………………………….. 

(data i podpis) 

Przyjmujący 

 

 

………………………………………….. 

(data i podpis) 

 


