
 

 

 

 

Formularz zgłoszenia projektu do 

Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego na …… rok 

 

Imię i Nazwisko 

Wnioskodawcy 

 

Adres 

zamieszkania 

Miejscowość i ulica: 

Nr domu:  Nr mieszkania: 

 

Kontakt 

z wnioskodawcą 

nr tel.: 

e-mail: 

 

1. Tytuł projektu 

 

 

2. Lokalizacja miejsce realizacji projektu (proszę wskazać miejsce realizacji zadania oraz nr działki, jeżeli 

jest to możliwe podać adres lub opisać obszar w sposób, który umożliwi jego identyfikację; w celach 

pomocniczych zasadne jest dołączenie mapy lub rysunku sytuacyjnego danego obszaru). 
 

 

3. Szacunkowe koszty realizacji projektu (proszę uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania 

oraz ich szacunkowe koszty. Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne). 
Nazwa Jednostka 

miary 
Cena 

jednostki 
Liczba 

jednostek 
Łączny 

koszt 

     

     

     

     

     

     

Razem 
    

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/372/2022

Rady Miejskiej w Krotoszynie

z dnia 31 marca 2022 r.
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4. Skrócony opis projektu (proszę opisać zasadnicze informacje o projekcie). 

 

 

5. Szczegółowy opis projektu (powinien zawierać przedstawienie opisu projektu, wskazanie głównych działań 

związanych z realizacją projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, wskazanie spodziewanych efektów po 

zakończeniu projektu) ). 
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Informacja dla wnioskodawców 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 RODO), informuje, iż: 

1) Administratorem Danych jest Miasto i Gmina Krotoszyn reprezentowana przez Burmistrza Krotoszyna z 

siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@um.krotoszyn.pl. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru wniosków w ramach 

budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską w Krotoszynie Uchwały. 

4) Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów prawa. 

5) Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

6) Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o którym mowa w art. 18 RODO. 

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak podstaw prawnych do zgłoszenia propozycji 

zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Krotoszyn. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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