
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA 
 

do budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn  
 
 
 
1. Wnioskodawca: 
 
Imię i nazwisko: ………..………………………………………………………................................................. 
 
Adres zamieszkania: .............................…………………………………………………….…………….….... 
 
Telefon, adres e-mail: ………..……………………………………..………………………………….…............ 
 
2. Nazwa projektu: 
 
………………………………….………………………………………………………..………………..……...… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...…. 
 
3. Lokalizacja, dokładne miejsce realizacji projektu: 
(Proszę wskazać miejscowość, nazwę ulicy, nr nieruchomości lub nr działki) 
 
………………………………….…………………………………………………………………………….…...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
4. Opis projektu: 
(Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji) 
 
………………………………….…………………………………………………………………………….…...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………….……………………………………………………………...…………………… 
 
………………………………….…………………………………………………………………………….…...... 
 
 
5. Uzasadnienie dla realizacji projektu: 
(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także 
uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób będzie służyć mieszkańcom) 
 
………………………………….………………………………………………………………….……………….. 
 
……………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
………………………………….………………………………………………………………………...………… 
 
………………………………….………………………………………………………………….……………...... 
 
 
6. Projektowanie uniwersalne: 
(Proszę napisać, czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, czy uwzględnia potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami i czy będą mogli z niego korzystać wszyscy w możliwie najszerszym zakresie) 
 
………………………………….………………………………………………………………….……………….. 
 
……………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
………………………………….………………………………………………………………………...………… 



7. Potencjalni odbiorcy projektu: 
(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają na realizacji projektu) 
 
………………………………….………………………………………………………………….……………….. 
 
……………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
………………………………….………………………………………………………………………...………… 
 
………………………………….………………………………………………………………….……………...... 
 
8. Szacunkowy koszt projektu: 
(Proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu oraz ich szacunkowe koszty) 
 

Składowe części projektu: Koszt (w zł) 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
 
… 

 

RAZEM:  
 

 
9. OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem gminy Wolsztyn. 
2. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  
i faktycznym. 
3. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO zostałem poinformowany, że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim   

w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn;  
 inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Wolsztynie jest Piotr Leśniewicz, e-mail: 

iod@wolsztyn.pl, tel. 667 941 610;  
 dane osobowe przetwarzane będą celem przyjęcia i rozpatrzenia złożonej propozycji zadania na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zw. z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz ich archiwizacji na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

 odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów;  
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji;  
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,; ma Pani/Pan prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; 

 Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest niezbędne do przyjęcia 
formularza zgłoszenia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego. Podanie danych w zakresie nr telefonu 
i adresu e-mail jest dobrowolne. 

 
 
 
…………………………………………………… 
            (data, podpis wnioskodawcy) 

 
 



UWAGA: 
w przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego. 
 
Dane rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy: 
 
Imię i nazwisko: ………..………………………………………………………................................. 
 
Adres zamieszkania: .............................…………………………………………………….…………….….... 
 
OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej propozycję zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego gminy Wolsztyn i akceptuję jej udział w tym przedsięwzięciu. Zapoznałem/-am się z treścią 
propozycji zadania składanego przez mojego podopiecznego.  
 2. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  
i faktycznym.  
3. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO zostałem poinformowany, że: Oświadczam, że zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO zostałem poinformowany, że: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim   

w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn;  
 inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Wolsztynie jest Piotr Leśniewicz, e-mail: 

iod@wolsztyn.pl, tel. 667 941 610;  
 dane osobowe przetwarzane będą celem przyjęcia i rozpatrzenia złożonej propozycji zadania na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w zw. z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz ich archiwizacji na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

 odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów;  
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji;  
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; 

 Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest niezbędne do przyjęcia 
formularza zgłoszenia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego. Podanie danych w zakresie nr telefonu 
i adresu e-mail jest dobrowolne. 

 
 
 
 

………..………………………………………………..…….… 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy) 

 
 

 
 


