
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  

Miasta Ozimka na 2021 rok 

 

Formularz zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok 

wraz z listą poparcia mieszkańców Ozimka 

Data wpływu: 

 

 

 

 

Godzina: 

1. Dane osoby dokonującej zgłoszenia (wszystkie pola wymagane): 

Imię i nazwisko:  ................................................................................................. 

 

Adres zamieszkania:  ................................................................................................. 

 

Telefon:  ................................................................................................. 

 

E-mail:   ................................................................................................. 

(na adres e-mail będzie kierowana korespondencja związana z uzupełnieniami/wyjaśnieniami czy procedurą 

odwoławczą w przypadku odrzuceniu projektu) 
 

2. Tytuł zadania: 

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

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

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

3. Kategoria zadania: 

Kategoria Wybór 

a) inwestycyjne do 50 000,00 zł  

b) nieinwestycyjnie - małe do 10 000,00 zł  

c) nieinwestycyjne - duże do 35 000 zł  

4. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę wskazać miejsce realizacji, w przypadku zadań 

inwestycyjnych należy podać numer działki lub tytuł prawny). 

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

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

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

5. Opis zadania. Proszę opisać: na czym zadanie będzie polegało, co ma zostać wykonane, jakie są 

elementy składowe zadania, określić cechy i wymagania użytkowe oraz parametry techniczne, itp. 

(uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą zadania).  

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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6. Uzasadnienie. Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz wskazać jaki problem zostanie 

rozwiązany w wyniku realizacji projektu.  

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

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

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

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

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

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

7. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe zadania oraz ich szacunkowe koszty) 

Składowe części zadania Koszt brutto 

1)   

2)   

3)   

4)   

Łącznie:  

8. Dodatkowe załączniki: (proszę wymienić, np. zdjęcia, mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego 

zadania, wizualizacje, ekspertyza, oferty, inne) 

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

9. Przetwarzanie danych osobowych 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej: rozporządzenie) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok. 

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz; 

2) administratorem bezpieczeństwa informacji/inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest 

Barbara Durkalec, e - mail: iod @ ugimozimek.pl; 

3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy  

o samorządzie gminnym; 

4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie producentowi 

dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu BO 2021; 

5) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa. 
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021. 

 

 

 

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT 

(imię i nazwisko) 

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

 

W przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba niepełnoletnia, oprócz podpisu zgłaszającego wymagany 

jest podpis/zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby zgłaszającej zadanie do Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Ozimka na 2021r. i zapoznałam/em się z powyższą klauzulą i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

mojego podopiecznego na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021.  

 

PODPIS (IMIĘ I NAZWISKO) RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

………………………………………………………………………… 
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