
                                                                         
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry  

Formularz zgłoszenia projektu  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

MIASTA TARNOWSKIE GÓRY 

 

UWAGA: dla ważności wniosku wymagane jest czytelne wypełnienie wszystkich pól formularza 

 

1) Wnioskodawca 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  

- ulica  ………………………………………………………………………………………… 

- nr domu/mieszkania  ………………………………………………………………………… 

- miejscowość  ………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu  ……………………………………………………………………………… 

Adres e-mail (obowiązkowo)  ………………………………………………………………… 

2) Podstawowe informacje dotyczące składanego projektu: 

1) Tytuł Projektu  ....................................................................................................................... 

2) Lokalizacja Projektu  ............................................................................................................. 

3) Szacunkowy koszt Projektu  .................................................................................................. 

3) Opis projektu (należy przedstawić opis Projektu, w tym jego główne założenia i działania, 

które będą objęte przy jego realizacji). 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 



                                                                         
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

4) Uzasadnienie (należy uzasadnić potrzebę realizacji Projektu, w tym przedstawić problem,  

na który odpowiada Projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się  

do rozwiązania lub eliminacji tego problemu). 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

5) Zakres Projektu (należy wskazać, komu będzie służył Projekt i którzy mieszkańcy skorzystają 

na jego realizacji). 

 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

6) Do formularza można załączyć dodatkowe dokumenty (szacunkowe kosztorysy, zdjęcie, 

ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje) pomocne przy ocenie merytorycznej Projektów. 

 

 

 

 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

UWAGA: dla ważności wniosku wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza 



                                                                         
 

Informacja o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. 

zm.), informujemy, że: 

1. Do czasu złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, Administratorem 

danych jest Wnioskodawca, który ponosi odpowiedzialność prawną za zebrane dane osobowe 

osób popierających wniosek.  

Następnie Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry  kontakt mailowy: 

sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się                        

z Inspektorem Ochrony Danych, który pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 

Górach Rynek 4, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56 

3. W ramach budżetu obywatelskiego przetwarzane będą następujące dane: 

a) Wnioskodawcy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,  

b) Osoby popierającej wniosek: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis, 

c) Głosującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia a w przypadku 

głosowania elektronicznego adres email  i adres IP 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych do    

budżetu obywatelskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem organów i podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotu obsługującego stronę 

internetową.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej;  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczony od końca roku 

kalendarzowego w którym przeprowadzono konsultacje. 

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od 

podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.   

9. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Państwa 

woli jednakże ich niepodanie uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w konsultacjach. 

11. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie 

w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 

 

 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

mailto:sekretariat@tarnowskiegory.pl
mailto:iod@um.tgory.pl


                                                                         
 

 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłaszania Projektów do zrealizowania w 

ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry . 

 

 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

 

UWAGA: dla ważności wniosku wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza 

 

 

 
 

 

 

 


