
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 
 

Imię i nazwisko 
Wnioskodawcy 

 

Adres 
zamieszkania 

 
Ulica: ......................................................................................................................................................... 

 
Nr domu: .........................................Nr mieszkania: .............................................. 

Nr PESEL 
           

Kontakt  
z wnioskodawcą 

Nr tel.:  

e-mail:  

1.Nazwa zadania: 

 

 

 

2.Lokalizacja miejsca realizacji zadania(prosimy wskazać miejsce realizacji zadania, 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 zadania(prosimy opisać czego dotyczy zadanie, co dokładnie ma być zrealizowane  
w ramach projektu) 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.Szacunkowy koszt zadania (prosimy 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”) Koszt 

1.  

2.  

3.  

...  

...  

...  

Łącznie:  

5.Uwagi inne (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne 
dla realizacji zadania) 
 

 

 

6. Załączniki obowiązkowe do składanego projektu: 
 lista poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Miasta i Gminy Końskie, którzy 

najpóźniej w dniu składania podpisu ukończyli 16 rok życia. Każda dodatkowa strona listy 
poparcia winna mieć taką samą formę. 

7.Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe): 
1. Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji zadania.  
2. Szkice sytuacyjne lub zdjęcia. 
3. Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania. 
4. Inne, istotne dla zgłaszanego zadania - wymienić jakie: ..................................................................................... 

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

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

8.Oświadczenia: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Końskie dla potrzeb związanychz realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 
2019 r.Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 
dobrowolne. 

 Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, mieszkam pod podanym wyżej adresem a 
wszystkiedanepodanewformularzuorazzałącznikachsązgodne zaktualnym stanemprawnym 
ifaktycznym. 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy:  



Lista poparcia dla projektu pod nazwą: 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko * Adres zamieszkania PESEL Podpis 

1.     

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej  
liście poparcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego 
na 2019 rok. 

 
Uwaga: 
W przypadku większej ilości podpisów należy dołączyć kolejną listę poparcia. 
 



Przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem moichdanych osobowychjest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 126-

200 Końskie. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailiod@umkonskie.pl 

2) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
procedury związanej ze zgłaszaniem propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zgoda 
może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbyw Urzędzie Miasta 
i Gminy w Końskich – pok. nr 24: 

3) przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia 
przetwarzania, ich usunięcia a także prawo do przenoszeniadanych; 

4) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej 
ze zgłoszeniem,weryfikacją i wyborem zadań zgłaszanychdo realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące, licząc 
od dnia ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem zadań do realizacji z zastrzeżeniem, iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez 
przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszegozadania; 

5) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa 
lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem apodmiotem; 

6) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ichprzetwarzania. 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury związanej 
ze zgłaszaniem propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. 
 
 

TAK   NIEData i podpis wnioskodawcy……………….…..….………… 
 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: ……………….…..….………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: ……………..……..….………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: ………………..…..….………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: ………………..…..….………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: ………………..…..….………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..….…………..……… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..…………...………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..…………...………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..….…………..……… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: ………...……………….….…… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..…………...………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..….………..………… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..……….….….……… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..….………….….…… 
 

TAK   NIEData i podpis osoby popierającej projekt: …………..….………….….…… 
 
 


