Zalacznik Nr I

do uchwalynr RadyMiejskiej
z dnia26 czerwca2019
Formularzzgloszeniowyzadaniado DzierzgoriskiegoBud2etuObywatelskiego
- podrygoremniewaznoSci
punkt6w1-7jest obowiqzkowe
wszystkich
Uwaga:Wypelnienie
Formularza.
inazwisko
l. Wnioskodawca:

Adres zamieszkaniaulrca

mieszkania,kod

l
l
(proszezaznaczy6znakiem,,x")
OSwiadczenia
q Wyrazam zgodg na przetwarzaniemoich danych osobowychdla potrzeb niezbednychdo wdrozenia
iRady (UE)
DzierzgoiskiegoBudzetuObwatelskiego,zgodniez rozpozqdzeniemParlamentuEuropejskiego
2016 z 27.04.2016t. sprawie ochrony os6b fizycznychw zwiqzku z pnelwazaniem danych osobo'/vychi w
spawie swobodnegoprzeplywutakich danych oraz uchyieniadyrektwy 95/46/WE.).
Jednoczesniewiem, ze podanie danych.iestdobrowolneoraz ze mam prawo dostgpu do ich tre6ci,do ich
poprawianiaoraz kontroliprzetwarzania.Jednoczesniewiem, ze bez podania poprawnychdanych oraz bez
wyrczenia niniejszejzgody nie jesl mozliwezgloszeniezadania do DzierzgoriskiegoBudzetuObywatelskiego.
iz wszystkie informacjepodane w formularzu,w tym o zamieszkiwaniuna terenie Gminy
it'Osriud".".,
Dziezgori, sq zgodne z aktualnymstanem faktycznymoraz jestem Swiadomy/-mamozliwo6ciweMkacji
zamieszczonychpzeze mnie danych na podstawiedostgpnychrejestrow,ewidencji lub innych danych.Jestem
r6wnie2Swiadomy/-maodpowiedzialnoSciwynikajEcejz podawanianieprawdziwychinformacjiiskladania
nieprawdziwychocwiadczei. Bez niniejszegoo6wiadczenianie jest mozliwezgloszeniezadania do
Dzierzgoiskiego Budzelu Obywatelskiego.Wyrazam zgode na opublikowanieoraz podawaniedo publicznej

do Dzierzgor
zadaniazglaszanqgo
mojegoimieniai nazwiska,jako wnioskodawcy
wiadomo6ci
Obywatelskiego.
A
: .\0.\>t'!t eL't/f
2. Nazwa zadania

Budzetu

Dzierzgori2028- lluminacjamuru oporowegoprzy cmentarzuparafialnym.

3. Rodzaj zglaszanegozadania i miejsce jego realizacji
(Proszezaznaczy1znakiem"X"dokonanywyb6r)
Xf nfrastrukturalny (doktadnalokalizacjana tereniebedqcymwlasnosciqGminyDziengoh)

n Spoleczny (nieinwestycyjny)
Ulica i nr dzialki lub w przypadku zadania spoleeznego teren jaki obejmie zadanie
(np. osiedle,solectwoitp.)

Dzierzgonul. Elblqska

6;. ,:4a/5

4. Opis zadania (Proszeopisae,co dokladniema zostacwykonanew ramachrealizaciizadania).
oraz
nie moaazawieracwskazahkonkretnvch
oroducent,w.firm realizuiacvch
muruoporowego,
odswiezenie
elewacjimuru
Wykonanieoswietleniaarchitektonicznego
eliminujqeezniszczeniawynikajqcez wieloletniegodzialaniawarunk'w atmosferycznychi akt1w
wandalizmu(graffiti)oraz wykonanienapisu reklamujqcegomiastoigminQDzierzgoh.Dzialaniate
plan6wurbanistycznych
dotyczqcych
tegoterenu,z uwzglednieniem
bedq zgodnez zalozeniami
istniejqcejzielenimiejskiejjak r6wniezz zachowaniemszerokopojetej estetykiotoczenia.

5. Uzasadnienie (Proszeuzasadni6cel zadania,problem,jakiegodotyczyi napisaa,dbczego
ikto
ijak jego realizacjawplyniena poprawQzyciamieszkahc1w
zadaniepowinnoby' zrealizowane
skonysta z realizacjizadania.W przypadkuzadaniaspolecznegoproszQopisae spos6brekrutacji
oraz przewidwanq liczbQuczestnik'w zadania)
Ww projekt dotyczyterenu,kt6ry jestjednym z bardziejtransparentnychmiejscnaszegomiasta.
ZnajdujQsiQon w pasiedrogowymgl6wnejatterii komunikacyjnejDzierzgonia,drogi woiew6dzkiei
515. Jest to miejscespecyficzne,gdzie kazdy wjezdzajAcylub wyjezdzajEcyz naszegomiasta
kierowcabQdziezwracaluwagQna to co zamierzamywyeksponowa'.Obecnystanmuru
oporowegoz istniejqcyminapisamigraffiti nie przyspana dumy naszemumiastu.Dlatego
przedstawionyprojektpozwoli zmienieobraz tego miejsca,stwarzaiqcwla'ciwq reklamQnaszei
miejscowo'ci.
wieloletniegoprojektu:
Wtr dzialaniebedziepoczqtkiemplanowanegoduzego,wielopoziomowego,
do wycofaniaz uzyciapiec6w
w 740lecie miastemECO".Dzialaniate bedAprowadziC
,,Dzierzgoh
mieszkahc1wdotyczqceisegregacJi
wgglowych,edukacjiekologicznej,podnoszeniaSwiadomoSci
uzyskiwania
energiize 2r6delodnawialnych.
odpadow,powstawania
urzqdzehi technotogii
Stworzeniecelujakim jest wyzejpnedstawionyprojektpozwolina wlqczeniedo dziabrt

szerokiepole do dzialani inicjatw. JednymslowembQdzieto przestrzeft,w kt'rei kazdy
Dziengoniabqdziemialmozliwosczaznaczye asnqaktwnose.
mieszkaniec

6. Wstepny kosztorys propozycji zadania
skladowe zadaniaSzacowa
CzgSciskladowezadania

koszPLN
Szacowanv

projektuinfrastruktury
1 Wykonanie

3 000,-

2 Naprawaelewacjimuruoporowego

20 000,-

architekloniczne
3 OSwietlenie

25 000,-

napisureklamowego
4 Wykonanie

30 000,-

i napisureklamowego
5 Monta2o6wietlenia

1 50 0 0 , -

6Inne

5 000,98 000,-

O ORAZEM

c6w
7. Listaz podpisamimieszkaric6wGminyDzierzgoliw ilosci, ..............mieszkaf
terenu objetego pulq budzetuobywatelskiego,w kt6rym zglaszanyjest projekt'

skladowe zrdanir
Czgdciskladowezadania

koszt
Szacowanykosz PLN

'1.

2.

4

{

6......

RAZEM
7. Lista z porlpisamimiesziraricriwGminy Dziengoi w iiofci, ..............mies2kaic6w terenu
objgtego pulq budirtu obywatelskiego,w ktr6rym zgleszanyjest projekt
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KLAUZURA INFORMACYJNA
i Rady(UE)2016/679z dnia 27
ParlamentuEuropejskiego
Zgodniez art. 13 ust. 1 i ust. 2 RozporzEdzenia
przetwarzaPa6stwa
kwietnia2O
146r.(Dz
. tJrz.UE L z 2016r.119),informuiemy,ii UrzadMiejskiw Dzierzgoniu
zgtoszenia
zadania
w
ramach
date
urodzenia
w
celu
umoiliwienia
imiq,
nazwisko,
dane osobowe
Podaniedanychosobowychjest dobrowolne,jednak niezbqdnedo
Bud2etuObywatelskiego.
Dzierzgoiskiego
przetwarzania
danychtj. wziqciaudzialuw zgloszeniuzadaniaw ramachDzierzgoriskiego
osiqgniqcia
celu
Budieiu obywatelskiego.
W 6wietlepowyzszego
informuje,2e:
1. AdministratoremPani/Panadanychosobowychjest BurmistrzDzierzgonia
82-440 Dzietzgo6,PlacWolnoici 1,82-440 Dzierugor'tel 552762501
pl
fax.55 272257, e-mail:sekretariat@d zierzgon.
Miejskimw Dzierzgoniu,
z kt6rym moie sie
2. AdministratorwyznaczylInspektoraochronydanychw UrzQdzie
P a n / P a nki o n t a k t o w api o d a d r e s e me - m a i l .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
jest niezbedne
3. Pani/Panadane osobowesE przetwarzanena podstawieart. 6 ust. 1e RODO,tj. przetwarzanie
w interesiepublicznymlub w ramachsprawowaniawladzypublicznej
do wvkonaniazadaniarealizowanego
powierzonejadministratorowi;
4. UrzAdudostQpniaPani/Panadanetylko podmiotom,kt6rymjest zobowiazanyudostepniidane na podstawie
przepis6wprawa (np. ZakladUbezpieczed
UrzqdSkarbowy).
Spotecznych,
5, Pani/Panadane osobowesq przetwarzanerecznieorazautomatyczniew celu realizacjiprzezadministratora
gminnym(t.j. Dz.U z 2O!7r.poT.1875ze
zadaf wynikajqcychz Ustawyz dnia 8 marca1990r.o samorzqdzie
zm.)
miqdzynarodowej.
do padstwatrzeciego/organizacji
6. Pani/Panadane osobowenie bqda przekazywane
z
7. Pani/Panadane osobowebqdQprzechowywaneprzezczastrwania obowiazkuprawnegozwiazanego
przez
jest
przetwarzania
5
lat.
celu
tj.
okres
niezbqdne
do
osiqgniqcia
zadania
nie
dlu2ej
ni2
to
realizacja
8. W zwiEzkuz przetwarzaniemPani/PanadanychosobowychprzyslugujePani/Panuprawo dor

dostqpudo Pani/Pana
danychosobowych,
a. iEdaniaod Administratora
sprostowania
Pani/Pana
danychosobowych,
b. iqdaniaod Administratora
usuniqcia
Pani/Pana
danychosobowych,
c. iqdaniaod Administratora

przetwarzaniaPani/Panadanychosobowych,
d. iadania od Administratoraograniczenia
przetwarzania
Pani/Panadanychosobowych,
e. wniesieniasprzeciwuwobec
f. przenoszenia
Pani/Panadanychosobowych,
g. wniesieniaskargido organunadzorczego,
9. Ma Pani/Panaprawo wniesieniaskargido PrezesaUrzeduOchronydanychOsobowych,gdy uzna Pani/Pan,i2
przetwarzanie
o ochronie
naruszaprzepisyo96lnegorozporzQdzenia
danychosobowychPani/PanadotyczEcych
danychosobowychz dnia 27 kwietnia2016 r.;
1O.PodanieprzezPani/Panadanychosobowychjest dobrowolne,wynikajednak2ez obowiqzk6wokreSlonych
przepisamiprawa.
1,1,.
Zgoda
Je2eliwykorzystanieprzeznas Pani/Panadanychnie jest koniecznedo wykonaniaumowy, realizacjiobowiqzku
prawnegolub nie stanowinaszegoprawnieuzasadnionego
interesu,mozemyprosii o wyra2eniezgodyna
danych
okreSlonesposobywykorzystaniaPani/Panadanych.Takazgodamoie umoiliwiai np. udostQpnienie
innym podmiotomna potrzebyich akcjipromocyjnychlub automatycznepodjqciedecyzjiw oparciuo
Udzielonanam zgodemoie Pani/Panw ka2dejchwiliwycofai (nie
Pani/Panadane i na Pani/Pana2Qdanie.
bedzieto wplywai na zgodno(i z prawemwykorzystaniaPani/Panadanychprzedcofnieciemtakiejzgodyi,
Informujemyr6wniei,2e Administratordoktadawszelkichstarai, aby zapewniiwszelkie6rodkifizycznej,
technicznejiorganizacyjnejochronydanychosobowychprzedich przypadkowymczyumySlnymzniszczeniem,
przypadkowqutratE,zmianE,nieuprawnionymujawnieniem,wykorzystaniem
czydostqpem,zgodnieze
przepisami
wszystkimiobowiEzujEcymi
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I

Tt.67L.2.s.2019
2020- lokalizacja
zadaniaobjqtegozfoionymwnioskiem
DzierzgoiskiBudietObywatelski
Nrwniosku: 5
2O28-lluminacjamuruoporowegoprzycmentarzuparafialnym
Nazwazadania:Dzierzgofr

