
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/413/21 

Rady Miejskiej w Bierutowie 

     z dnia 26 sierpnia 2021r.          
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA 

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście i Gminie Bierutów 

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

1) imię, nazwisko, ........................................................................................................................ 

2) adres zamieszkania .................................................................................................................. 

3) nr telefonu, adres email ............................................................................................................ 

 

2. INFORMACJE O ZGŁOSZONYM ZADANIU 

1) tytuł zadania ............................................................................................................................. 

2) kategoria zadania (należy napisać czy zadanie jest lokalne o zasięgu oddziaływania w 

jednej miejscowości gminy Bierutów czy zadanie jest ponadlokalne o zasięgu oddziaływania 

w co najmniej dwóch miejscowościach gminy 

Bierutów)………………………….………………………………………………………………. 

3) miejsce realizacji zadania ........................................................................................................ 

4) przewidywany termin realizacji ............................................................................................... 

5) opis zadania (należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, 

które będą podjęte przy jego realizacji): 

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

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

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

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

5) uzasadnienie realizacji zadania (należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym 

przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja 

przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu, wskazać, komu będzie służyło 

zadanie): 

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

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

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

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

6) szacunkowy koszt realizacji zadania, jeśli wnioskodawca jest w stanie go podać: 

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

 

7) skonsultowano z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Bierutowie ........................................ 
                                                                                                                         (data i podpis pracownika) 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 

1) wykaz osób popierających zgłoszenie zadania 

 
Zgodnie z art. 7 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 (Dz. Urz. UE L 119) oraz przepisami krajowymi 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie w 2022 r." 

 

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

          podpis wnioskodawcy 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, 

wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, 

zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12; 

2) przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela. 

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. 

Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: 

sekretarz@bierutow.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w sprawie projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście 

i Gminie w 2022 r.” 

5) podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest 

Pana/Pani zgoda, jako  osoby fizycznej. 

6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie – dane nie będą przekazywane. 

7) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej 

– dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

8) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych upływa z  ustaniem celu 

przetwarzania, tj, archiwizacją dokumentacji z przeprowadzonej procedury budżetu 

obywatelskiego – początek roku 2023. 

9) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, 

przenoszenia danych. 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 
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