
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego  
Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok 

 

Imię i nazwisko 
Wnioskodawcy 

 

Adres 
zamieszkania 

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

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

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, 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.Oświadczenie: 
Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora wskazanego w treści 
klauzuli informacyjnej.  

Podaję dane osobowe obejmujące, w szczególności:  
1) imię i nazwisko,  
2) adres zamieszkania,  
oraz dobrowolnie oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, 
prawie sprzeciwu, prawie zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawie do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony 
danych osobowych.  

Data i czytelny podpis wnioskodawcy:  

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia27 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.)informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 
z siedzibą w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, który reprezentuje Gminę Końskie i jest 
kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. 

2. W imieniu Administratora Danych Osobowych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje 
Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem 
e-mail: iod@umkonskie.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na rok budżetowy 2023za zgodą osoby, której dane dotyczą 
na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 przesyłu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miejskiej w Końskich w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy 
Końskie na 2023 rok). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy 
publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych 
osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia propozycji zadania do Budżetu 
Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok. 

 

 

 

 

 

 



Lista poparcia dla zadania pod nazwą: 

 

 

Podpisując niniejszą listę poparcia równocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok oraz, że zapoznałem/am się 
z klauzulą informacyjną zamieszczoną na odwrocie niniejszego formularza. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

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



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia27 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.)informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 
z siedzibą w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, który reprezentuje Gminę Końskie i jest 
kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. 

2. W imieniu Administratora Danych Osobowych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje 
Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem 
e-mail: iod@umkonskie.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na rok budżetowy 2023za zgodą osoby, której dane dotyczą 
na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 przesyłu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miejskiej w Końskich w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy 
Końskie na 2023 rok). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy 
publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych 
osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok. 

 


