
Załącznik nr 1  
do Regulaminu budżetu obywatelskiego  

Miasta Gorlice na 2019 rok 
 

Formularz zgłoszeniowy  
Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 rok 

 
I.  ZGŁOSZENIE ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIEGO 

 
1. Nazwa zadania ogólnomiejskiego 

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

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania ogólnomiejskiego 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Opis zadania z uzasadnieniem ogólnomiejskiego charakteru zadania (proszę opisać, co 
dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania) 

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



4. Szacunkowy koszt zadania: ……………………………………………………………………………………………………, 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

(w razie złożenia wniosku o kalkulację przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach należy wpisać informację w tym przedmiocie i podać datę złożenia wniosku)  

 
II.  ZGŁOSZENIE ZADANIA OSIEDLOWEGO 

 
1. Nazwa zadania osiedlowego.  

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

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania osiedlowego, ze wskazaniem osiedla.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Opis zadania z uzasadnieniem (proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz 
wskazać główne działania związane z realizacją zadania) 

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



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

4. Szacunkowy koszt zadania: …………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(w razie złożenia wniosku o kalkulację przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach należy wpisać informację w tym przedmiocie i podać datę złożenia wniosku)  
 

III. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej zadanie:  
 
Imię i nazwisko, ………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 
 
E-mail, ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:  

- imię i nazwisko; 

- data urodzenia; 

- adres zamieszkania; 

- adres e-mail; 

- numer telefonu, 

w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 rok. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

3. Oświadczam, że 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. 

 
 

Gorlice, dnia …………………………………….. 

              

……………………………………………………………. 

                     /czytelny podpis/ 

 



 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o danych 

osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1) informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gorlice z siedzibą Urząd Miejski w 

Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlicach, tel. 18 35 36 200, e-mail: um@um.gorlice.pl 

 

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest – Katarzyna Walczy, tel. 18 35 51 228, e-mail: walczy@um.gorlice.pl; 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 

rok;  

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa; 

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane; 

 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 rok; 

 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych,do 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych; 

 

8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z tym, że cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem projektu, złożonego w ramach budżetu 

obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 rok. 

 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

10) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia projektu w ramach budżetu 

obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 rok. 

 


