Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

Formularz zgłoszenia projektu
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap
na rok 2020
1. Podstawowe informacje:

a) Tytuł projektu:
b) Pomysłodawca:
c) Lokalizacja projektu:
d) Obszar tematyczny:
e) Szacunkowy koszt projektu:
f) Kontakt do pomysłodawcy:
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

2. Cele projektu
(maksymalnie 100 wyrazów)

3. Opis projektu
(należy przedstawić opis projektu, w tym główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego
realizacji, maksymalnie 400 wyrazów)

4. Uzasadnienie
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada
projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego
problemu, maksymalnie 200 wyrazów)

5. Zakres projektu
(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji,
maksymalnie 100 wyrazów)

6. Ochrona środowiska
(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu,
maksymalnie 150 wyrazów)

7. Szacunkowy koszt
(należy przedstawić koszty poszczególnych części zadania)

Lp. Składowe projektu

Koszt

Razem:
Dodatkowe załączniki*:
(*) proszę zaznaczyć przedstawione do wniosku załączniki
zdjęcia
wizualizacja
dokumentacja techniczna
ekspertyzy
analizy prawne
szkice sytuacyjne
kosztorysy
rekomendacje
oświadczenia o gotowości do współrealizacji
inne: …....................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Gołdap.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.
Jestem świadomy/ ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostępnych Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi ewidencji, rejestrów lub innych danych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Urzędu Miejskiego
w Gołdapi. Klauzula stanowi integralną część niniejszego formularza.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w dowolnej formie informacji
o tym, że jestem pomysłodawcą/ reprezentantem pomysłodawców projektu zgłoszonego do Budżetu
Obywatelskiego Gminy Gołdap.
….............................................................
miejsce, data

…............................................................
czytelny podpis pomysłodawcy

Uwaga: Formularz uznany zostaje za poprawnie złożony, jeśli wypełnione są wszystkie pola.

Lista mieszkańców Gminy Gołdap, popierających propozycję projektu zgłaszanego do budżetu
obywatelskiego na 2020 rok
…..........................................................................................................................................................
proszę wpisać tytuł projektu
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się na poniższej liście dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia
budżetu obywatelskiego na 2020 rok oraz przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać
w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
2) ewentualną modyfikację lub wycofanie złożonego projektu.
3) Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z poparciem propozycji projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego stanowiącą integralną część zgłoszenia
projektu.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Data i podpis

Lista z podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Gołdap, popierających projekt, stanowi obowiązkowy
element formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę za wyjątkiem
oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej
w oryginale). Osoba zgłaszająca projekt może wpisać się na listę osób popierających projekt.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z poparciem propozycji projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Gołdapi jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany
dalej w skrócie Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Urzędzie Miejskim w Gołdapi: Sebastian Liwak, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu postępowania w sprawie realizacji zadań
wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie regulaminu budżetu
obywatelskiego Gminy Gołdap.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz uchwały nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap;
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednak brakiem
możliwości udzielenia poparcia propozycji projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili, bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.

