
 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr …../2019 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 28 czerwca 2019 r 
 

 

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM GMINY 

ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK 

 

Informacje o wnioskodawcy 
 

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

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

 

Dane kontaktowe: telefon / mail ……………………………………………………………….. 

 

 

Nazwa zadania 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Opis zadania  
(Należy przedstawić co ma zostać zrealizowane, zakres rzeczowy wraz z szacunkowo określonymi 

parametrami np. długość, szerokość, ilość sztuk itp,  jaki ma być efekt podjętych działań.) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Miejsce realizacji zadania  
(Należy podać dokładny adres, nr działki, opisowo określić: obszar, lokalizację zadania.) 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Uzasadnienie realizacji zadania 
(Jakie grupy mieszkańców, grupy społeczne zyskają w wyniku realizacji zadania. Jaki 

problem rozwiąże zrealizowanie zadania.) 

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/47/2019

Rady Miasta Żagań

z dnia 28 czerwca 2019 r.
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

 

Załączniki do wniosku: 
1) Lista poparcia (załącznik obligatoryjny). 

2) Inne załączniki: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Żagań, 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze 

mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji.  

 

 

   
Data:      ……………………………..…                                   …………………………………………. 

                                                                                                     (Czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

  

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

                                                                                                     (Czytelny podpis opiekuna prawnego)*  

 

*W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną 

zdolność do czynności cywilnoprawnych,  wniosek jest podpisywany zarówno przez  wnioskodawcę, 

jak i przez jego opiekuna prawnego. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) informujemy, iż:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań z 

siedzibą przy ul. Pl. Słowiański 17 68 – 100 Żagań. 

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2020 rok  na podstawie 

art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r, poz. 506). 

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i ewaluacji 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2020. 
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4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania. 

 

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie 

Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2020 rok. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim 

na 2020 rok.  

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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