
  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU DO AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK WZRAZ Z LISĄ MIESZKAŃCOW MIASTA AUGUSTOWA 

POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ 
1. Nazwa projektu* 

 

2. Określenie miejsca, lokalizacja realizacji projektu (adres, numer geodezyjny działki):* 

 

3. Skrócony opis projektu (streszczenie założeń projektu  (do 4 zdań) służące do publikacji w mediach):* 

 

4. Opis projektu (należy opisać, na czym ma polegać zadanie, co dokładnie ma zostać wykonane, jaki ma być 

efekt końcowy, jak ma być realizowane zadanie):* 

 

5. Beneficjenci projektu (należy wskazać, komu będzie służyło zadanie oraz jakie grupy mieszkańców odniosą 

korzyść z jego realizacji): * 

 

6. Szacunkowe koszty projektu (należy uwzględnić wszystkie rodzaje kosztów składające się na realizację 

projektu):* 

Składowe części  projektu Koszt 

1.  

2.  

3.  

Łączna kwota   

7. Szacunkowe koszty utrzymania i eksploatacji, które projekt będzie generował w przyszłości.:* 

Składowe elementy kosztów Koszt 

1.  

2.  

3.  

Łączna kwota  

8. Załączniki: (zalecane np. wizualizacja, przedmiar robót, kosztorys, projekt budowlany, ekspertyzy, analizy, 

rekomendacje, opracowania graficzne, itp.) 

 

9. Kontakt do osoby składającej propozycję projektu:* 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/503/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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Imię i nazwisko  

Adres korespondencyjny  

Numer telefonu oraz adres mailowy  

-Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasta Augustów. 

- Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

…………………………………………………………………….. 

(data i podpis zgłaszającego projekt ) 

 

10. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Augustowskiego  

Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.** 

Ja, niżej podpisany (-na) ...................................................................................... zamieszkały (-ła) 

.......................................................................................  oświadczam, że jestem  opiekunem 

prawnym..............................................................................................................zamieszkałego(łej)... ......................................

...................................................., oraz że wyrażam zgodę na zgłoszenie przez niego (-nią) projektu do Augustowskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

…………………….. 

(data) 
…………………………………………………………… 

(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa  

z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńskiej 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: 

urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego będącego obowiązkiem prawnym 

ciążącym na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie w 

sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało 

realizowane zadanie publiczne. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:                                                                                                         

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,                                              

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,                                                      

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                 

- prawo do usunięcia danych osobowych - po upływie okresu przechowywania,                                                                             - 

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa). 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 

podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zadania publicznego. 

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu 

rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania 

nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

*pole obowiązkowe 

** wypełnić w przypadku osoby małoletniej 
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