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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW 
 

do zrealizowania na terenie Gminy Lądek-Zdrój w ramach Budżetu Obywatelskiego 

jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok 
 

1. Dane osobowe pomysłodawcy lub reprezentanta pomysłodawców* 
 

a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 
b) Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..  
c) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:* 

…………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail) 

  
2. Podstawowe informacje o projekcie* 
 

a) Tytuł projektu: 

……..……………………………………………………………………………………………. 

b) Lokalizacja projektu: …………………………………………………..................................  
c) Projekt dotyczy: terenu miasta Lądek-Zdrój /terenów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój 

(niepotrzebne skreślić)  
d) Obszar tematyczny: (np. sport i rekreacja, rozwój infrastruktury, turystyka itp.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

  
3. Cele projektu* 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (maks. 100 wyrazów) 

 

4. Ochrona środowiska (zalecane) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego 

projektu, maks. 150 wyrazów) 

  
5. Opis projektu* 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów) 
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6. Uzasadnienie* 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie 
rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów)  

 

7. Zakres projektu* 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego 
realizacji, maks. 100 wyrazów) 
  

8. Szacunkowy kosztorys* 
 

Składowe projektu Koszt brutto 
  

1.  
  

2.  
  

3.  
  

…  
  

RAZEM  
  

 

9. Zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt.* 
 

……………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….  
 (podpis, data ) 

 

 

Dodatkowe załączniki (zalecane np. zdjęcia, ekspertyzy, szkice/rysunek techniczny, mapki sytuacyjne, 

kosztorysy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne, zapytania ofertowe lub 

inne dokumenty potwierdzające koszty w projekcie itp.): 
 

*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są, jako OBOWIĄZKOWE! 
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10. Lista mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, popierających propozycję projektu zgłaszanego do 

Budżetu Obywatelskiego 
 

Tytuł projektu…………………………………………………………..……………………... 

 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z art. 13 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 RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., 

(DZU 2018 poz. 1000).  

 

Lp. Imię Nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1 
  

       

2 
  

       

3 
  

       

4 
  

       

5 
  

       

6 
  

       

7 
  

       

8 
  

       

9 
  

       

10 
  

       

11 
  

       

12 
  

       

13 
  

       

14 
  

       

15 
  

       

 

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, popierających projekt, 

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). 
 

 

Data ………………………………….... czytelny podpis ………………………..……………. 
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OŚWIADCZENIE POMYSŁODAWCY LUB REPREZENTANTA POMYSŁODAWCÓW 

PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 
 

1. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawartych w formularzu do zgłaszania 

propozycji projektów do zrealizowania na terenie Gminy Lądek-Zdrój w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 rok dla potrzeb wdrażania Budżetu Obywatelskiego, włącznie z podaniem 

danych osobowych pomysłodawcy projektu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją 

projektu. 

3. Zgoda może być usunięta w każdej chwili. 

4. 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 i prawie ich 

poprawiania. 

 

* zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. 

 
 

 

Data …………………… Czytelny podpis pomysłodawcy ………………………………..  
lub przedstawiciela pomysłodawców 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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 RODO 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (DZU 

2018 poz. 1000), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,  

z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowany przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana 

Kaczmarczyka.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – Igorem 

Falkiewiczem możliwy jest pod numerem telefonu: 534276032 lub adresem e-mail: iod@ladek.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 

4. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje 

Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pani/Pana sytuacją.  

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  
 

 

Data …………………… Czytelny podpis pomysłodawcy ………………………………..  
lub przedstawiciela pomysłodawców 

 
 

 


