
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały       

 Rady Miejskiej w Olkuszu nr XXXVII/468/2022  

                                                                                                                                                              z dnia 17 maja 2022 r. 

  

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

PROJEKTU  DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

MIASTA I GMINY OLKUSZ NA 2023 ROK  

1.Tytuł projektu 

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

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

2.Lokalizacja, miejsce realizacji projektu ( osiedle/sołectwo) 

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

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

3.Wybór puli projektów 

Do 50.000,00  

 

 

Do .25.000,00 

 

 

Do 5.000,00 

 

( właściwą pulę zaznacz znakiem X) 

4.Opis projektu 

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

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

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

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

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

5.Uzasadnienie (proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego dotyczy problemu, jakie proponuje 

się rozwiązanie, proszę uzasadnić dlaczego projekt powinien  być zrealizowany i w jaki sposób jego 

realizacja wpłynie na życie mieszkańców, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu, proszę 

określić zasady dostępności obiektu  dla mieszkańców oraz  zasady rekrutacji , itp. ) 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
6.Szacunkowe koszty projektu 

 

Lp. Składowe części projektu Koszt 

1   

2   

3   

 Łącznie  

7.Szacunkowe koszty utrzymania projektu 

Lp. Rodzaj kosztów Koszt 

1   

2   

 Łącznie  

 

  

 

 



 

 

 

 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgłaszając projekt,  moje dane osobowe przetwarzane będą  zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. e) 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) dalej zwane „ RODO”, w związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , 

zgodnie z przyjętą Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2023 

 realizowanego przez   Gminę Olkusz , w celu zweryfikowania  czy osoba zgłaszająca  projekty  w ramach Budżetu Obywatelskiego 

jest  do tego uprawniona, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości. 

Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:  

1)administratorem moich danych osobowych jest  Burmistrz  Miasta i Gminy Olkusz ,Rynek 1 32-300 Olkusz 

2)podane dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt są do tego uprawnione, a także w celu 

prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości, 

3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie  projektu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego,  

4)przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,  

5)mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych,  

6)przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych,  

7)przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,   

8)przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy 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. 

 

Autorzy projektu  

Nazwisko i imię Kontakt (e-mail, 

telefon) 

Adres zamieszkania Podpis 

    

    

    

 

8.Kontakt do autorów projektu, który byłby publicznie dostępny (proszę podkreślić wybraną 

odpowiedź): 

A. wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu mailowego 

 

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

podpis osoby udostępniającej adres mailowy 

B. nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego. 

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

 

podpis osoby udostępniającej adres mailowy 

 

*niepotrzebne skreślić  

Załączniki: 
lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz (obowiązkowa), 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


