
…………………………………………………                       

(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy) 

………………………………………………… 

(adres wnioskodawcy) 

………………………………………………… 

 (telefon kontaktowy) 

………………………………………………… 

(e-mail)  

                                                                                                          Wójt Gminy Wiązowna 

                                                                                                  ul. Lubelska 59 

                                                                                                  05-462 Wiązowna 

  

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY WIĄZOWNA NA 2020 ROK 

  

Wnioskuję o wpisanie do Budżetu Gminy Wiązowna na 2020 r. następującego zadania: 

……………………………………………………………………………………................... 

(tytuł/nazwa zadania)  

Szacowany koszt zadania (w zł): ………………………………………… …......................... 

(słownie:……………………………...….………………………………………………………) 

Lokalizacja: 

…………………………………………………………………………………………………. 

(dokładne położenie wnioskowanej inwestycji, ew. nr działki, obręb, określenie właściciela)                                                                        

Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………… 

                                                                                                    (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 



Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest 

Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 835, email: iod@wiazowna.pl lub pisemnie na adres urzędu. Dane osobowe 

klientów przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do budżetu Gminy Wiązowna na rok 2020 oraz procedury projektowania i tworzenia 

budżetu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana 

przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a potem będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, które 

zobowiązują Administratora do ich przechowywania. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy 

ochrony danych osobowych. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. 

W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klienta dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Wiązowna w procesie projektowania i tworzenia 

budżetu gminy na 2020 r. 

  

…………………………………………………… 

                                                                                                    (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

  

Forma odpowiedzi na wniosek (proszę podkreślić wybraną formę i wpisać odpowiedni adres lub wpisać 

jak w nagłówku): 

Poczta tradycyjna: ……………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………......................... 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: …………………………………………………………………… 
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