
1 

 

 
 
Mieszkańcy      ………….., dnia……………… 2020 r. 
Sołectwa Ziętek 

  

                                                                                          Zebranie Wiejskie 

   Mieszkańców Sołectwa Ziętek 

 
WNIOSEK 

 
            Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. 2014 r., poz. 301 z późniejszymi zmianami), wnosimy  
o uchwalenie w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. dla Sołectwa Ziętek 
przedsięwzięcia polegającego na: 
 
Zadanie  (wpisać nazwę przedsięwzięcia) 
……………..................…....................................................................................................
...............……………..................….....................................................................................
..............................……………..................…......................................................................
.............................................……………..................…...................................................... 
Czy w/w zadanie będzie realizowane wspólnie z innym sołectwem?  
(zaznaczyć właściwe)  

 nie  
 
 tak (wpisać z którym) ……………………………………………………………………….  
(wówczas dwa lub więcej sołectw zobligowane są odrębnie uchwalić wniosek dot. realizacji w/w przedsięwzięcia)  

 

Szacowany koszt zadania wyniesie ……………zł  
 
Na całkowity koszt zadania składają się w szczególności: np.:( projekt, materiały itp.).; 
 

- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
 

- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
 

- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
 

Uzasadnienie realizacji zadania :  
(w szczególności powinny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z zadaniami własnymi gminy, służący poprawie warunków 

życia mieszkańców sołectwa i zgodne ze strategią rozwoju gminy *) 

…...................................................................................................................................... 
.........…............................................................................................................................ 
……………..................….................................................................................................. 
……………..................…....................................................................................................
...............……………..................….....................................................................................
..............................……………..................…......................................................................
.............................................……………..................….................................................... 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z 
siedzibą w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 9 tel. 32 416 70 25, 
adres e-mail: sufa@krupskimlyn.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Piotr Gwóźdź, tel. 32 416 70 35, adres  
e-mail; gwozdz@krupskimlyn.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie spraw związanych z obsługą 
funduszu sołeckiego. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
prowadzenia spraw związanych z obsługą funduszu sołeckiego; 

7. Przysługuje Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Popieram wniosek i potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną  
o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania**) Podpis  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

mailto:32%20416%2070%2025
mailto:sufa@krupskimlyn.pl
mailto:32%20416%2070%2035
mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl
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10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

*) W szczególności powinny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z zadaniami własnymi gminy, 
służący poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i zgodne ze strategią rozwoju gminy 
 
**) Pełnoletni mieszkańcy sołectwa - art.5 pkt.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 


