
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XL/306/21 

Rady Miejskiej w Łapach 

              z dnia 28 maja 2021 r 
 

Formularz zgłoszenia zadania 

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2022 rok. 

 

1. Nazwa zadania: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

2. Miejsce realizacji zadania (dokładny adres lub nr działki lub opisowe określenie 

obszaru lokalizacji zadania): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Opis  zadania (krótki  opis  zadania  ze  wskazaniem:  potrzeby  jego  realizacji,  jaki  

ma  być  efekt podjętych działań, komu ma służyć, jaki problem rozwiązuje): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Szacowany koszt całkowity realizacji zadania (kwota brutto) - 

(jednostkowy  koszt  zadania  nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł:)  

 

……………………………………………………………………………………….. 

Szacunkowe koszty brutto projektu (należy wskazać wszystkie składowe części 

zadania oraz ich szacunkowe koszty).  

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto 

1.  zł 

2.  zł 

3.  zł 



...  zł  

…   

OGÓŁEM: zł 

 

5. Szacunkowe koszty utrzymania w kolejnych latach w związku z realizacją 

zadania (np.  media, sprzątanie, koszty zatrudnienia, bieżące remonty itp. - kwota 

brutto) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………... 

6. Lista poparcia, podpisana przez mieszkańców Gminy Łapy.  

 

7. Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczy np. zdjęcie/a dotyczące miejsca zgłaszanego 

zadania, mapa lub rysunek z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania, inne 

istotne dla zgłaszanego zadania) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Informacja o wnioskodawcy obowiązkowe: 

 

a) imię i nazwisko: ……………………………………………………… 

b) adres zamieszkania: ………………………………………………….. 

 

9. Informacje o wnioskodawcy dowolne (w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą 

zadania): 

a) numer telefonu: ………………………………………………………. 

b) adres mail: …………………………………………………………… 

 

Składając niniejszy wniosek jednocześnie informuję, iż zapoznałam/em się z Zasadami 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2022 rok. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie 

internetowej Gminy Łapy www.lapy.pl . 

 

 

Podpis mieszkańca ........................................................................ 

 

  

http://www.lapy.pli/


Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej 

RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski 

w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl, 

www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251.  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@um.lapy.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.  

Dane osobowe w zakresie: numer telefonu i/lub adres e-mail przetwarzane będą na 

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe na podstawie pisemnego porozumienia w sprawie przetwarzania 

danych osobowych zostaną udostępnione Ośrodkowi Przedsiębiorczości w Łapach oraz 

mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, obsłudze prawnej i 

informatycznej Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być 

udostępnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 3 miesiące od dnia upublicznienia 

ostatecznej listy wybranych zadań. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii 

oraz prawo do sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania 

danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w zakresie numeru telefonu i/lub adresu 

e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości zgłoszenia lub poparcia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Łapy.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.  

  



Załącznik do Formularza zgłoszenia zadania 

LISTA POPARCIA ZADANIA - BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ŁAPY 2022 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny 

podpis 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

11.  

 

  

12.  

 

  

13.  

 

  

14.  

 

  

15.  

 

  

…  

 

  

…  

 

  

…  

 

  

 

  



Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej 

RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski 

w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl, 

www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251.  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@um.lapy.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.  

4. Pani/Pana dane osobowe na podstawie pisemnego porozumienia w sprawie 

przetwarzania danych osobowych zostaną udostępnione Ośrodkowi Przedsiębiorczości 

w Łapach oraz mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, obsłudze 

prawnej Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być 

udostępnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 3 miesiące od dnia upublicznienia 

ostatecznej listy wybranych zadań. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii 

oraz prawo do sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania 

danych,  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości zgłoszenia lub poparcia zadania do Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Łapy.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.  

 


