
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 65/2021 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

MIASTA PRZEMYŚLA 

1. KATEGORIA ZADANIA* 

 KATEGORIA I 

(budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej) 

   

 KATEGORIA II 

(budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej 

   

 KATEGORIA III 

(działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub 

sportowym) 

   

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU* 

2.1. Proponowana nazwa projektu: 

   
 

(proszę wpisać proponowaną nazwę zadania) 

2.2. Proponowana lokalizacja: 

   
 

(adres i/lub numer działki oraz obręb lub opis lokalizacji) 

2.3. Szacunkowy kosztorys zgłaszanego zadania (sporządzony w pełnych złotych) stanowi 

załącznik do zgłoszenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3. OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM* 

proszę wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia, oraz w jaki sposób 

realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność Miasta Przemyśla 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4. DODATKOWE INFORMACJE 

uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp. - pole nieobligatoryjne 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. WNIOSKODAWCY 

 Nazwa zadania*: 
 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Przemyśla. 

Ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone przeze mnie w formularzu 

zgłoszeniowym. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

PRZEDSTAWICIEL WNIOSKODAWCÓW: 

 IMIĘ I NAZWISKO* 
 

   

 JESTEM MIESZKAŃCEM PRZEMYŚLA* 

(proszę zakreślić) 

 

 

 Tak 

 ADRES ZAMIESZKANIA* 
 

         

 NR TELEFONU**                                  

 ADRES E-MAIL**    

*dane obligatoryjne 

** pola danych nieobowiązkowych, jednak ich brak uniemożliwi kontakt z wnioskodawcą 

w przypadku błędów w formularzu lub konieczności dodatkowych ustaleń, co może 

skutkować odrzuceniem projektu 



Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zostałam/zostałem poinformowana 

/poinformowany o tym, że: 

- administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 

Przemyśl, kontakt e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl. 

- z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu można skontaktować się pod 

numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem: bbi@um.przemysl.pl . 

- dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru zadań inwestycyjnych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla oraz w celu ich archiwizacji. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym upoważnione na podstawie 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. 

- dane będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych. 

- w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86). 

- decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

- przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, wniesienia 

sprzeciwu, ograniczenia a dane podawane są przeze mnie dobrowolnie. 

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych  wynika z treści Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przemyśla. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odrzucenie formularza z uwagi na braki formalne. 

Część dla rodzica/ opiekuna osoby małoletniej składającej projekt, która nie ukończyła 18 lat 

WAŻNE! W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 lat, wymagana jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego. 

Imię i nazwisko:             …………………………………………. 

Numer telefonu*:           ………………………………………….. 

Adres email*:                 …………………………………………. 

*Proszę wskazać przynajmniej jedną z tych danych w celu potwierdzenia złożenia przez 

Panią/Pana poniższych oświadczeń 

Oświadczam, że: 

- jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach  Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 20… rok, 

- akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym przedsięwzięciu, 

- zapoznałam(-łem) się z treścią projektu składanego przez moje dziecko/ podopiecznego, 

- podane dane są prawdziwe i aktualne, 

- zapoznałam(-łem) się i akceptuję Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 

20… rok, 

- ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

Przemyśl, dnia …………………………….      Czytelny podpis: ………………………………… 

mailto:bbi@um.przemysl.pl
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA


 

Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą przy Rynek 1, 37-700 Przemyśl, jako Administrator 

danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, informuje Panią/Pana, iż: 

1. z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu można skontaktować się pod 

numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem: bbi@um.przemysl.pl . 

2. dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru zadań inwestycyjnych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla oraz w celu ich archiwizacji. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

3. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym upoważnione na podstawie 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. 

4. dane będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych. 

5. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon : 22 860 70 86). 

6. decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

7. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, wniesienia 

sprzeciwu, ograniczenia a dane podawane są przeze mnie dobrowolnie. 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych  wynika z treści Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przemyśla. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odrzucenie formularza z uwagi na braki formalne. 

9. za ochronę danych do momentu przekazania oryginału formularza zgłaszania zadań do Urzędu 

Miejskiego 

w Przemyślu odpowiada wnioskodawca. 

10. w przypadku stwierdzenia działania niepożądanego osób trzecich i prób nieuczciwego 

wpływania na wyniki głosowania, wszelkie dane z pól w aplikacji i karty do głosowania zostaną 

jednocześnie przekazane właściwym organom ścigania. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 
  

Maciej Kamiński 
 

mailto:bbi@um.przemysl.pl
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