
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Projektu 

pn. „Budżet Obywatelski 
 w  Mieście Nowa Ruda w 2024 roku” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy  
Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego Miasta Nowa Ruda na 2024 rok 

 

I.  ZGŁOSZENIE ZADANIA I 
 

1. Nazwa zadania  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Opis zadania z uzasadnieniem (proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz 

wskazać główne działania związane z realizacją zadania) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Szacunkowy koszt zadania: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

II.  ZGŁOSZENIE ZADANIA II 
 

1. Nazwa zadania  
 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Opis zadania z uzasadnieniem (proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz 

wskazać główne działania związane z realizacją zadania) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 



4. Szacunkowy koszt zadania: 
………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

III. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej zadanie:  
 

Imię i nazwisko, ………………………………………………………………………………… 
 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 
 

E-mail, ………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia czytelny podpis opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna dla uczestników Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda 

na rok  2024 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie jest Burmistrz 

Miasta Nowa Ruda z siedzibą    ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i w celu realizacji budżetu 

obywatelskiego a w szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i 

uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, 

a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    

4) odbiorcami tych danych mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie oraz osoby biorące udział w 

opiniowaniu złożonych projektów, o których mowa w Regulaminie; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt 

obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie; 

6)  Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem profilowania; 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego; 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a 

ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. 

 


