
Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr LVI.756.2018 Rady Miejskiej  

w Boguchwale  z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok 

1. Nazwa projektu (do 15 wyrazów) 
 

 

  
2. Kategoria projektu (proszę wstawić znak ”x”) 

 

□  budowa, modernizacja oświetlenia 

□  budowa, przebudowa dróg 

□  budowy, rozbudowa terenów rekreacyjnych 

 
3. Lokalizacja / miejsce realizacji projektu (wskazane jest podanie adresu lub numeru geodezyjnego działki) 

 

 

 
4. Skrócony opis projektu (najważniejsze informacje o projekcie) 

 

 

 
5. Odbiorcy projektu (jakie grupy mieszkańców skorzystają na realizacji projektu) 

 

 

 
6. Uzasadnienie realizacji projektu (w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na życie mieszkańców) 

 

 

 
 



 

7. Szacunkowy kosztorys wykonania projektu z wyszczególnieniem jego części składowych  
(np. koszt opracowania koncepcji, koszt prac itp.) 

 

L.P. SKŁADOWE CZĘŚCI PROJEKTU KOSZT BRUTTO 

1   

2   

3   

4   

5   

 ŁĄCZNIE  

 
8. Załączniki (proszę wstawić znak ”x”) 

□  Lista mieszkańców popierających projekt (minimum 20) 

□  Dodatkowe (np. zdjęcia, mapy, projekty) 

 

9. Dane kontaktowe Wnioskodawcy / Wnioskodawców projektu 

 

IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA KONTAKT (nr telefonu, e-mail) 

   

 
10. Oświadczenia 

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Boguchwała. 
2. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
3. Oświadczam, że zgłaszając propozycję zadania wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok.  
4. Oświadczam, że na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” zostałem 
poinformowany, że: Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Boguchwała z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 33. 

 
Moje dane osobowe będą: 
 przetwarzane (zbierane) w celu weryfikacji prawa do wzięcia udziału w procedurze Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała  

na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Nr LVI.756.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. e RODO;  

 przechowywane po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu do archiwum przez czas określony dla danej kategorii 
archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów 
obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 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. 

 
Mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (poprawiania), a także: 
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych - na okres pozwalający 

sprawdzić administratorowi prawidłowość tych danych), co może jednak uniemożliwić dalsze procedowanie wniosku; 
 przenoszenia danych;  
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 
 
Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia 
udziału w procedurze, z uwagi na brak możliwości weryfikacji czy jestem mieszkańcem Gminy Boguchwała uprawnionym do wzięcia  
w nich udziału. 

 
 

……………………………………….. 
[podpis] 

 


