Załącznik nr 1
do Zrządzenia nr 113/2019
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 19.06.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do projektu
„Budżet Obywatelski 2020 w Żukowie”
Nazwa zadania/ Tytuł

Lokalizacja nieruchomości, w obrębie której winno
zostać zrealizowane zadanie (wpisz dokładny adres lub
opisz lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki)

Własność terenu (w przypadku terenów niebędących w
dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie
oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia
danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie)
Szacunkowy koszt realizacji zadania
z zastrzeżeniem, iż wartość zadania nie może przekroczyć
łącznie kwoty 200. 000 zł /brutto/ (prosimy uwzględnić
wszystkie części zadania oraz ich szacunkowe koszty)

Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie
Adres zamieszkania albo siedziba i adres zgłaszającego
zadanie
Numer telefonu
Adres e - mail
Skrótowy opis zadania.
Należy w kilku zdaniach opisać czego projekt zadania
dotyczy (prosimy opisać w szczególności zakres zadania i
co dokładnie ma zostać wykonane, wskazując główne
działania związane z realizacją zadania wraz z
proponowanym harmonogramem realizacji zadania)

Beneficjenci: (prosimy wskazać, jakie grupy
mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z
uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego,
wieku, płci, miejsca zamieszkania itp.)

Uzasadnienie realizacji zadania
(prosimy opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego
problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także
uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w
jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców).
Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały np. zdjęcia,
mapki, szkice, ekspertyzy, opracowania graficzne,
kalkulacja kosztów itp.
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych
latach? (Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów
utrzymania efektu realizacji projektu np. koszty sprzątania,
energii, wody, bieżących remontów, konserwacji).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż:
1. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym 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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1);
2) §16 ust.1 Uchwały Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26.03.2019 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo
(Dz. Urz. Woj. 2019, poz. 1957)

2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Żukowo
Osobowych
- adres: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- e-mail: budzetobywatelski@zukowo.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UGZUKOWO/SkrytkaESP
- tel .+ 48 58 685 83 00

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania Twoich
danych osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
- e-mail: iod@zukowo.pl
- tel. +48 58 685 83 25
Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia na terenie miasta Żukowo
konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2020”

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie
Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe
będą przetwarzane przez Burmistrza Gminy Żukowo przez 25 lat od stycznia
Okres przechowywania Twoich kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane
danych osobowych
do Archiwum Państwowego , gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami Twoich danych będą też podmioty
współpracujące z Gminą Żukowo na podstawie zawartych umów powierzenia
danych. W przypadku mieszkańców popierających projekt, zdanie drugie nie
ma zastosowania.

Przysługują Ci następujące
prawa związane z
przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania do usunięcia danych,
- prawo do sprzeciwu.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

Informacja dodatkowa

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.

Wyrażam zgodę na publikację następujących danych kontaktowych na stronie internetowej www.zukowo.pl
oraz w systemie elektronicznym budżetu obywatelskiego www.zukowo.budzet-obywatelski.org:
 Imię i nazwisko
 Adres e-mail
 Numer telefonu
Informujemy o prawie co cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem (art. 13 ust.2 lit. c
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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
Podpis wnioskodawcy (wymagany)

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

Wyjaśnienia:
1. Ze środków o których mowa w formularzu mogą być finansowane zadania własne Gminy,
2. możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2020, wpisujące się w Strategię Rozwoju Gminy Żukowo na lata 20152025.
3. Środki mogą być przeznaczone na projekty jednorocznych zadań m. in. na projekty znajdujące się w zakresie zadań własnych
gminy dotyczące:
a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury,
urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów osiedlowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę;
b) rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów
rekreacyjnych;
c) zmian organizacji ruchu na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych,
seniorów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji – np.: sygnalizacji świetlnej, montażu
urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, lustra drogowe, oznakowanie poziome,
bariery ochronne i inne);
d) działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków – tj. budowy, utwardzenia i
remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych, placów, instalacji oświetlenia,
budowy i remontów publicznej infrastruktury.
4. Zadania finansowane z ww. środków powinny mieć charakter lokalny.
5. Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców osiedli na terenie miasta Żukowo tj.:Osiedle
Dolne, Osiedle Elżbietowo, Osiedle Norbertanek, Osiedle Nowe, Osiedle Wybickiego.
Szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania zgłoszonego ramach projektu nie może przekraczać kwoty 200 000 zł.
W ramach zgłoszonych projektów nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym
sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

