
Załącznik Nr 2
do Regulaminu budżetu obywatelskiego
Gminy Środa Śląska

Wniosek o oszacowanie wartości
projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego 

Gminy Środa Śląska na 2019 rok

1. Tytuł zadania.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Szacunkowe przedmiary (wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe
koszty). 

Lp. Składowe części zadania Jednostka miary Ilość

1.

2.

3.

...

3.Inne uwagi (proszę przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla
realizacji zadania). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  Autorzy  (wnioskodawcy)  propozycji  zadania  i  kontakt  do  nich  (proszę  o
czytelne  wpisanie  danych.  Złożenie  podpisu  jest  równoznaczne  z  akceptacją
poniższych oświadczeń).

Oświadczenia:

▪ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:

o  Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Burmistrz  Środy  Śląskiej  z  siedzibą  w  Środzie
Śląskiej, Plac Wolności 5;
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o Naszym  inspektorem  ochrony  danych  można  skontaktować  prze  email:
iod.um@srodaslaska.pl;

o Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja konsultacji społecznych prowadzonych
w ramach  Budżetu  Obywatelskiego  w  szczególności  dla  potrzeb  weryfikacji  poprawności
zgłoszonych  danych  oraz  dopełnienie  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 t.j.).

o Konsekwencjami  niepodania  danych  jest  brak  możliwości  uczestniczenia  w  konsultacjach
społecznych prowadzonych w formie Budżetu Obywatelskiego

o Odbiorcami Pani/Pana danych są: Gmina Środa Śląska;
o Pani/Pana dane będą przechowywane przez: czas do wycofania zgody
o Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do

usunięcia,  do  ograniczenia  lub  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych;

o Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

▪ Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, mieszkam w Środzie Śląskiej a wszystkie dane podane
w  formularzu  oraz  załącznikach  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  prawnym  
i faktycznym.

Lp. Imię i nazwisko* Dane kontaktowe Podpis

1. adres:

nr tel.:

e-mail:

2. adres:

nr tel.:

e-mail:

3. adres: 

nr tel.:

e-mail:

... adres:

nr tel.:

e-mail:

* Proszę  podkreślić osobę/osoby  upoważnioną/upoważnione  do  kontaktu  z  Urzędem
Miejskim w Środzie Śląskiej.
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