
 
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Boguszowa-Gorc na rok 2021  

 

Formularz zgłoszeniowy  

propozycji projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Boguszowa-Gorc na rok 2021  
 

 

 

Nazwa 

projektu: 

 

 

Szacunkowa 

wartość 

całego 

projektu  

 

 

 

 ………………..………………… zł (brutto) 

 
 

1. Dane osobowe pomysłodawcy 
 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

2. Podstawowe informacje o projekcie 
 

1) Projekt dotyczy dzielnicy: 
 

Boguszów / Gorce / Kuźnice Świdnickie / Stary Lesieniec (niepotrzebne skreślić) 
 

2) Lokalizacja propozycji projektu: 
 

(W punkcie tym należy podać dokładny adres lub opis lokalizacji bądź obszaru, na którym 

projekt ma być realizowany. Aby ułatwić weryfikacje lokalizacji, pod kątem tego czy dany 

teren jest własnością Gminy Boguszów-Gorce, który nie został oddany w użytkowanie 

wieczyste, najem lub dzierżawę - zalecane jest załączenie do formularza dodatkowych 

dokumentów takich jak: zdjęcia, mapki lokalizujące, itp.) 

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

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

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

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

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



3) Opis projektu: 

 

(W punkcie tym należy zawrzeć informację jaki jest cel realizacji projektu, komu będzie 

służyć projekt, co ma zostać wykonane i jakie działania powinny być podjęte w ramach 

projektu.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4) Uzasadnienie: 

 

(W punkcie tym należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, przedstawić problem, który 

zostanie rozwiązany w wyniku jego realizacji oraz opisać w jaki sposób mieszkańcy miasta 

skorzystają z realizacji projektu.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



3. Szacunkowy kosztorys realizacji projektu 
 

(Kosztorys powinien uwzględniać wszystkie składowe projektu, w tym ewentualną 

dokumentację projektową, wykonawstwo, zakup użytych materiałów. Łączna kwota wydatków 

nie może przekroczyć kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu                   

dla danej dzielnicy wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc 

na rok 2021. Zalecane jest załączenie do formularza dodatkowych dokumentów dotyczących źródła 

danych przyjętych do kalkulacji kosztorysu projektu np. wyceny, wydruki ze stron internetowych 

itp.) 
 

Lp. Rodzaj kosztów 

Jednostka 

miary  
(np. szt., komplet, 

zestaw itp.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Liczba 

jednostek 

Łączna 

kwota 

brutto 

1.  
   

 

2.  
   

 

3.  
   

 

4.  
   

 

5.  
   

 

6.  
   

 

7.  
   

 

8.  
   

 

9.  
   

 

10.  
   

 

(…)  
   

 

 
RAZEM:  

 

4. Załączniki: 
 

1. Lista mieszkańców Boguszowa-Gorc, popierających propozycję projektu zgłaszanego               

do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na 2021 rok (załącznik obowiązkowy). 

2. Oświadczenie Pomysłodawcy projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego 

Boguszowa-Gorc na rok 2021 (załącznik obowiązkowy). 

3. Klauzula informacyjna - RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych 

pomysłodawcy projektu (załącznik obowiązkowy). 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………..…..   …………………………………………………………… 
  data                                           czytelny podpis Pomysłodawcy  

 



Załącznik Nr 1 
do Formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021. 

 

Lista mieszkańców Boguszowa-Gorc, 

popierających propozycję projektu zgłaszanego 

do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na 2021 rok 
 

Nazwa 

projektu 

 

 

Pomysłodawca  
 

 

 
 
1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Wpisując się na listę 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym na weryfikację danych osobowych                      

w posiadanych przez Gminę Boguszów-Gorce zbiorach) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 

Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 przez Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach oraz 

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 

zostałem poinformowany (-a) i przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.  Kontakt z Administratorem 

jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@boguszow-gorce.pl 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest 

możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020,  

4) Podstawą przetwarzanych danych osobowych będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Gminie 

Boguszów-Gorce związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego 

jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 na podstawie uchwały Nr ………… Rady Miejskiej               

w Boguszowie-Gorcach z dnia …………. r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-

Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce 

na rok 2021, 

5) Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich 

obowiązków służbowych, członkowie Zespołu ds. weryfikacji projektów powołanego przez Burmistrza 

Miasta Boguszów-Gorce, członkowie Komisji do ustalenia wyników głosowania, dostawcy 

oprogramowania dziedzinowego oraz operatorzy pocztowi,  

6) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 

trzecim, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

7) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  

8) Mam prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie, 
 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
 



9) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ustawy                     

o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE,  

10) Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie 

danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie 

Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.  

11) Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały Nr ………………….. Rady Miejskiej                                        

w Boguszowie-Gorcach z dnia ………….. r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy 

Boguszów-Gorce na rok 2021. 
 

Lp. Imię Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

(…)      

 

Lista z podpisami co najmniej 15-tu mieszkańców Boguszowa-Gorc, popierających 

projekt, stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy 

winna mieć taką samą formę. Listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale. 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021. 

 

Oświadczenie Pomysłodawcy projektu zgłaszanego do Budżetu 

Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021  
 

 

 

Nazwa 

projektu 

 

 

 

 

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

zgłoszeniowym propozycji projektu do zrealizowania ramach Budżetu Obywatelskiego 

Boguszowa-Gorc na rok 2021 dla potrzeb wdrażania Budżetu Obywatelskiego, włącznie                     

z podaniem danych Pomysłodawcy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w tym na weryfikację 

danych osobowych w posiadanych przez Gminę Boguszów-Gorce zbiorach w zakresie 

dotyczącym procedur związanych z konsultacjami społecznymi dotyczącymi Budżetu 

Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 oraz w związku z ewentualną dalszą 

realizacją projektu. 

3. Zgoda może być usunięta w każdej chwili. 

4. Oświadczam, iż Zapoznałem(-am) się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej RODO 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych Pomysłodawcy projektu, w tym z informacją 

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

5. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

do Formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021. 

 

Klauzula informacyjna - RODO dotycząca przetwarzania danych 

osobowych Pomysłodawcy projektu  
 

 

Nazwa 

projektu 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. Kontakt z Administratorem jest 

możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@boguszow-gorce.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za 

pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021. 

4. Podstawą przetwarzanych danych osobowych będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Gminie 

Boguszów-Gorce związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego 

jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 na podstawie uchwały Nr …………2021 Rady 

Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia ……….. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy 

Boguszów-Gorce na rok 2021. 

5. Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, 

b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków 

służbowych, członkowie Zespołu ds. weryfikacji projektów powołanego przez Burmistrza Miasta Boguszowa-

Gorc, członkowie Komisję do ustalenia wyników głosowania, dostawcy oprogramowania dziedzinowego oraz 

operatorzy pocztowi. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 

trzecim, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

7. Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie, 
 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się 

z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,                      

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE,  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie 

danych będzie skutkowało brakiem możliwości  dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 

mailto:sekretariat@boguszow-gorce.pl

