
                          
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 617/2022 

Burmistrza Sokółki z dnia 12.07.2022r. 

                         BUDŻET OBYWATELSKI 2023 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  PROJEKTU  

do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2023 

 

DANE  WNIOSKODAWCY  ZGŁASZAJĄCEGO  PROJEKT  

Imię i nazwisko   

Adres  

Telefon  

E-mail  

 

 

Zgłaszam następujący projekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka: 

1. Rodzaj Projektu:  ogólnomiejski     /   wiejski   

2. Sołectwo - ………………………………………………………..…… 
  

3. Tytuł projektu (maksymalnie 10 słów) *Tytuł będzie zamieszczony na karcie do głosowania 

 

 

 

 

4. Krótki opis projektu (maksymalnie 20 słów) *Krótki opis będzie zamieszczony na karcie do głosowania 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lokalizacja projektu *Miejscowość, adres, numer działki 

 

 

 

6. Opis projektu (maksymalnie 500 słów) - co dokładnie ma zostać zbudowane zakupione lub zorganizowane  
                                                                                              w ramach proponowanego projektu 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Potencjalni odbiorcy projektu 

 

 

 

 

8. Szacunkowy koszt realizacji projektu *Maksymalny koszt projektu ogólnomiejskiego wynosi 80 tys. zł, a wiejskiego 40 tys. zł 

 

 

 

9. Szacunkowe koszty eksploatacji i utrzymania związane z realizacją tego projektu? *jeśli dotyczy  

 

 

 

 

10. Oświadczenia i zgody: 

 Oświadczam, że akceptuję i zapoznałam/em się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Gminie 

Sokółka. 

 Oświadczam, że mieszkam w: mieście Sokółka/ sołectwie ………………………………………………                  

z zamiarem stałego pobytu. (* podkreśl  właściwe) 

 Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i aktualne. 

 Oświadczam, że w dniu składania wniosku mam ukończone 18 lat (* jeśli dotyczy) 

 

 

    __________________________      ______________________ 

miejscowość, data         czytelny podpis 

 

Wrażam/ nie wyrażam zgody*, 

 

na publikację moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Urząd Miejski w Sokółce, na stronie 

internetowej urzędu  www.sokolka.pl, w związku z udziałem w procedurze budżetu obywatelskiego Gminy 

Sokółka.  

 

    __________________________      ______________________ 

miejscowość, data         czytelny podpis 

 

 

http://www.sokolka.pl/


 
 

Wrażam/ nie wyrażam zgody*, 

 

na publikację moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w aplikacji mobilnej LUPE, na witrynie strony 

www.lupe.pl , w której zawarte będą informacje o złożonym przeze mnie projekcie. 

 

 

    __________________________      ______________________ 

miejscowość, data         czytelny podpis 

 

Uwaga! W przypadku niepełnoletnich wnioskodawców wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego:   

 Oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy wniosek, akceptuję i 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w tym przedsięwzięciu.  

 Oświadczam, że zapoznałam się z treścią  projektu składanego przez moje dziecko/ podopiecznego oraz z 

regulaminem budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka. 

 Oświadczam, że zapoznałam się z treścią  klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich i mojego 

dziecka/ podopiecznego danych osobowych 

 Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie/ przez moje dziecko/ podopiecznego na rzecz 

Urzędu Miejskiego w Sokółce materiałów w postaci: 

a/ ……………………….. 

b/ ……………………….. 

posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce. Publikacja tych materiałów nie będzie naruszała praw 

osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do 

wizerunku.  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

 

na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowania, modyfikację, materiałów w celu publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce. W przypadku wystąpieniu osób trzecich przeciwko 

Gminie Sokółka lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miejskiego w 

Sokółce z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w 

związku z publikacją materiałów, na stronie Urzędu Miejskiego w Sokółce, zobowiązuję się do 

zaspokojenia tych roszczeń oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem 

Gmina Sokółka lub innym podmiot zaangażowany w prowadzenie stronu Urzędu Miejskiego w 

Sokółce poniosły.     

 

Wrażam/ nie wyrażam zgody* 

 

na publikację danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, mojego dziecka/ podopiecznego przez Urząd 

Miejski w Sokółce, na stronie internetowej urzędu  www.sokolka.pl, w związku z udziałem w 

procedurze budżetu obywatelskiego Gminy Sokółka.  
 

 

 

____________________________     ___________________________ 

miejscowość, data               czytelny podpis 

 

 

 

http://www.lupe.pl/
http://www.sokolka.pl/


 
 

Wrażam/ nie wyrażam zgody*, 

 

na publikację moich danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego, tj. imienia i nazwiska w aplikacji 

mobilnej LUPE, na witrynie strony www.lupe.pl , w której zawarte będą informacje o złożonym przeze mnie 

projekcie. 

 

 

    __________________________      ______________________ 

miejscowość, data         czytelny podpis 

 

 
* - niepotrzebne skreślić  

 

Klauzula RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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)– zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

 1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego jest 

Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, 

e-mail: kancelaria@sokolka.pl   

2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka,   tel. 85 711 09 00,  

e-mail: iod@sokolka.pl  

3/ Pani/ Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą przetwarzane w celu 

realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka, obejmującej w szczególności etap składania 

projektów, a następnie głosowania na nie.   

4/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ 

podopiecznego są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie  jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 5a ust. 3 do 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr XXXIX/230/2021 Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 27 maja 2021r., w sprawie budżetu obywatelskiego, a także ustawą z dnia 14 lipca 1983r., o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przewarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

5/ Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji ww. celu tj. zakończenia procedury budżetu obywatelskiego Gminy Sokółka, lub 

wycofania zgody w zakresie realizacji celu, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych – przez okres 25 lat.  

6/ Odbiorcami Pani/Pana danych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które 

przetwarzają je na zlecenie Administratora, tzw. podmiotem przetwarzającym.  

7/ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ 

podopiecznego, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

-  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, 

dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

http://www.lupe.pl/
mailto:kancelaria@sokolka.pl
mailto:iod@sokolka.pl


 
 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, 

że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

8/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9/ W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych 

osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

 

 


