
Załącznik nr 1 do uchwały Nr…

 Rady Miasta Marki 

z dnia……………..

Załącznik nr 1 do Regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADANIA DO
MARECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

I. Podstawowe informacje o zadaniu*

1. Proponowana nazwa zadania (nie więcej niż 15 wyrazów)*

2. Lokalizacja zadania (ulica/rejon ulic/ miejsce)*

3. Szacunkowy koszt zadania*
szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych związanych z realizacją 

zadania (prosimy o rozpisanie szczegółowo wszystkich elementów zadania)

Składowe części zadania Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

II. Kategoria (właściwe zaznaczyć)*

  zadanie twarde
  zadanie miękkie



III. Opis zadania (nie więcej niż 50 wyrazów)* 
prosimy w skrócie  opisać zgłaszane  zadanie  (opis  znajdzie  się  na  karcie  do
głosowania).  

IV. Uzasadnienie zadania *

prosimy  uzasadnić  potrzebę  proponowanego  zadania  oraz  w  jaki  sposób  jego
realizacja wpłynie na rozwój Miasta Marki. 

Dodatkowe informacje dotyczące zadania

(tj.: uzyskane zgody, deklaracje, analizy prawne, dokumentacja techniczna, zdjęcia itp.**)



Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  załączników  do  formularza  na
wszelkich polach eksploatacji  w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz
inwestycyjnych  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Marki  przy  przygotowaniu
i realizacji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

V. Dane osoby zgłaszającej zadanie*

Zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
ZŁOŻENIE PODPISU  JEST RÓWNOZNACZNE Z OŚWIADCZENIEM, ŻE OSOBA,
KTÓRA GO ZŁOŻYŁA JEST MIESZKAŃCEM MIASTA MARKI.

Lp.
Imię i nazwisko
wnioskodawcy

(wnioskodawców)
PESEL

Czytelny podpis
wnioskodawcy

(wnioskodawców)
Data

Dane kontaktowe z wnioskodawcą
(numer telefonu albo adres e-mail),

a w przypadku grupy wnioskodawców

dane maksymalnie dwóch1 osób 

wyznaczonych przez grupę do
kontaktów z Zespołem (imię, nazwisko,

numer telefonu i/lub adres mailowy)
* - POLA OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA
** - POLA OPCJONALNIE DO WYPEŁNIENIA

1 Wyznaczenie przez grupę  dwóch osób do kontaktów oznacza, że KAŻDA z tych osób będzie

uprawniona do samodzielnego udzielania wszelkich WIĄŻĄCYCH informacji,  wyjaśnień, itp. w

zakresie zgłoszonego zadania, a Zespół może, według swojego wyboru, kontaktować się z jedną

z  wybranych  osób.  W przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  z  pierwszą  osoba  Zespół

będzie kontaktował się z drugą.



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając  na  podstawie  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 przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE

L Nr 119, s. informuję iż:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Marki  z  siedzibą

w Markach (05-270) przy al. Piłsudskiego 95;

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w

sprawach  dotyczących  danych  osobowych  można  się  kontaktować  za  pośrednictwem

adresu mailowego: iod@marki.pl;

3) Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  Mareckiego  Budżetu

Obywatelskiego.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, tj.:

ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  oraz  art.  6  ust.  1  lit.  c)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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

(ogólne  rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119);

4) dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa

lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych;

5) dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  Mareckiego

Budżetu Obywatelskiego, a po tym czasie przez okres 5 lat od daty jego zakończenia;

6) przysługuje  Pani/Panu prawo żądania  dostępu do treści  swoich danych osobowych

oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy prawa;

8) obowiązek  podania  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.

o samorządzie gminnym;

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  oraz

profilowaniu.

mailto:iod@marki.pl

