
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA 
W RAMACH MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

UWAGA! Formularz w formie pisemnej należy wypełnić sposób czytelny, drukowanymi literami

Informacje podstawowe:

1. Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów)

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

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

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

2. Rodzaj zgłaszanego projektu:

□ projekt ogólnomiejski    □ projekt lokalny / obszar nr ......…..*

3. Lokalizacja (ulica i nr/ rejon ulic, inne istotne informacje dotyczące lokalizacji)

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

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

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

4. Opis projektu (maksymalnie 300 słów)

Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji

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

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

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

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

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

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



5. Uzasadnienie (maksymalnie 100 słów)

Proszę opisać cel realizacji projektu, jaki problem rozwiąże realizowany projekt, do jakiej grupy mieszkańców jest kierowany, a także na ile jest on niezbędny 
z punktu widzenia mieszkańców.

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

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

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

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

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

6. Szacunkowy koszt projektu:

Proszę uwzględnić wszystkie wydatki konieczne, związane z realizacją zadania.

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

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

7. Dane osoby zgłaszającej propozycję projektu 

•	 Imię i nazwisko…….………….………………….………….…………………............................................................…………..………….………………….…

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

•	 Kontakt (telefon, email)       .………….………….………………….…………..........................................………………….………….…………………..

Data …………………….                           Podpis …..………………………………..………………

Załączniki do projektu: 

(do formularza można dołączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. mapa lokalizacji za-
dania, zdjęcia terenu, makiety projektu oraz inne, istotne według uznania autorów projektu dla zgłaszanego zadania)

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Mieleckiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a. RODO.

………………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy



□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Gminy Miejskiej Mielec
□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Uwaga! W przypadku niezaznaczenia pola znakiem X, formularz traktowany będzie jako nieważny.

………………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU W RAMACH 
„MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”

Zgodnie z art. 13 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 prze-
pływu takich danych (dalej: RODO), Prezydent Miasta Mielca informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 
Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzę-
dzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/
Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych                  w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą 
adresu iod@um.mielec.pl, tel. 17 7874033.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) 
RODO), w celu udziału w zgłaszaniu projektów i głosowania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom 
zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnio-
nym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, w tym do podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących usługi na 
rzecz beneficjentów objętych programem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 
pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 5 lat.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnie-
nia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie-
prawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mielcu 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wła-
ściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z udzieloną zgodą na przetwarza-
nie. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zgłaszaniu projektów 
i głosowaniu w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą także 
przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

* 
Obszar 1 – Borek, Lotników,
Obszar 2 – Cyranka, Mościska,
Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I, 
Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki,
Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego, 
Obszar 6 – Rzochów, Wojsław,
Obszar 7 – Dziubków, Szafera,
Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności,
Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego.


