
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

DATA WPŁYWU

Wypełnia Urząd Miejski w Pakości

NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

Wypełnia Urząd Miejski w Pakości

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PAKOŚĆ NA 2020 r.

Uwaga : wypełnienie punktów od 1do 7 oraz dołączenie listy, o której mowa w pkt 8 jest obowiązkowe

1. Nazwa zadania

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce, w którym ma być realizowane zadanie)

3. Opis zadania (Proszę przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą
podjęte przy jego realizacji)

4. Szacunkowa wycena zadania (proszę podać szacunkowe całkowite koszty realizacji zadania)

5. Uzasadnienie (Proszę napisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego dotyczy problemu, jakie
proponuje się rozwiązanie, proszę uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób
jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)
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6. Beneficjenci zadania (Proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania, np.
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, rodziny z dziećmi, osobyz niepełnosprawnością)

7.Wnioskujący:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
(ulica, nr domu,
nr mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość)

8. Lista z podpisami co najmniej 8 mieszkańców popierających zadanie i zamieszkujących na
terenie gminy Pakość, stanowiąca załącznik do 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).

9. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe - zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje, obowiązkowe -
zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu obywatelskiego)

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkaniu na terenie
Gminy Pakość, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostępnych rejestrów, ewidencji lub innych danych i możliwości ich poprawienia.

Jestem również świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych
informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Administratorem danych jest Burmistrz Pakości, z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 r. i nie będą
przekazywane innym odbiorcom.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
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- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów 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) tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data i podpis zgłaszającego zadanie : …………………………………………….
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