
Załącznik nr 1 do Regulaminu  budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo 

 

Formularz zgłoszenia  propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego                                                          

w Gminie Koronowo 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. Opis projektu (proszę opisać czego dotyczy projekt, co dokładnie ma być zrealizowane w ramach projektu).
 
   
 
 
 
4. Skrócony opis projektu (proszę opisać w max. w 6 zdaniach zasadnicze informacje o projekcie.                             
Ten skrócony opis będzie publikowany na stronie www.koronowo.pl, stronie dedykowanej budżetowi 
obywatelskiemu na  etapie działań informacyjnych i głosowania). 
 
 
 
5. Szacunkowy koszt projektu (proszę uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich 
szacunkowe koszty. Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne). 

Składowe części zadania (prosimy podać 
w punktach lub wpisać od razu szacunkowy koszt 

w polu „Łącznie szacunkowo”) 
Koszt 

1)  

2)  

3)  



Łącznie szacunkowo: 

 
6.  Uzasadnienie (proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego  dotyczy problemu, jakie proponuje 
się rozwiązanie,  prosimy uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego 
realizacja wpłynie  na życie mieszkańców). 
  
 
 
7. Beneficjenci ostateczni projektu (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 
projektu). 
  
 
 
8. Załączniki   

1. Lista poparcia dla projektu (obowiązkowa) 

2. Mapy, zdjęcia inne (nieobowiązkowe) – wymienić poniżej 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

9. Obowiązek informacyjny RODO 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest  
Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, tel. 52 3826411 
2) W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: chronadanych@um.koronowo.pl. 
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie  art. 6 ust.1e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonywania zadania  realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi.  
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia i realizacji projektu  w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo.  
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia projektu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Koronowo. 
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezgłoszeniem projektu do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koronowo. 
6) Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.  
7) Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia 
przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie (Gminy 
Koronowo). 
8) Państwa dane osobowe przetwarzane będą  przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez 
okres przez okres 5 lat, licząc od następnego roku od zakończenia inwestycji finansowanej w ramach BO. 
9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych. 
b. Poprawiania swoich danych osobowych. 
c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 
przechowywania                   w przypadku: 
- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 



przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Oświadczenia 

- dla wnioskodawców, którzy w momencie składania formularza ukończyli 18.  rok życia 

            Oświadczam, że: 

1. W dniu złożenia formularza do Budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo mam ukończone 18 lat; 

2. Dane podane w formularzu zgłoszenia są prawdziwe i aktualne; 

3. Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo; 

4. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze 

budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo, znajdującą się w formularzu zgłoszeniowym; 

5. Ponoszę odpowiedzialność prawną za dane i informacje zamieszczone w formularzu zgłoszenia. 

 

 

 

Data………                                     Podpis składającego formularz ………..…………………… 

 

 

- dla rodzica/ opiekuna prawnego osoby małoletniej składającej projekt, która w momencie składania 

formularza nie ukończyła  18. roku życia 

            Oświadczam, że: 

1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy formularz do Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Koronowo; 

2. Akceptuję udział mojego dziecka/ podopiecznego  w procedurze Budżetu Obywatelskiego w Gminie 

Koronowo; 

3. Zapoznałem/am się z treścią projektu składanego przez moje dziecko/podopiecznego 

4.  Dane podane w formularzu zgłoszenia są prawdziwe i aktualne; 

5. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze 

budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo, znajdującą się w formularzu zgłoszeniowym; 

6. Ponoszę odpowiedzialność prawną za dane i informacje zamieszczone w formularzu zgłoszenia.

 

 

Data…………….                                          Podpis składającego formularz ………..……………………. 

 
 
 


