
 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 7 lipca 2022 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Sycowie nr XLVII/408/2022 z dnia 26 maja 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców dotyczących 

realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski Gminy Syców na 2023 rok” 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Miejskiej w Sycowie nr XLVII/408/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców dotyczących realizacji 
projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski Gminy Syców na 2023 rok”; ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. pod poz. 3012; dodaje się brakujący 
załącznik „Lista poparcia”, będący załącznikiem do formularza zgłoszeniowego projektów (załącznik nr 1 
do regulaminu). Brakujący załącznik stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

Wojewoda Dolnośląski: 
Jarosław Obremski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 3596



Załącznik do formularza zgłoszeniowego 

LISTA POPARCIA 

Prosimy o wypełnienie formularza czytelnie. 

Lista z podpisami co najmniej 16  mieszkańców Gminy Syców, popierających projekt. Każda strona listy winna 

zawierać nazwę zadania i wskazanie, że udziela się mu poparcia w Budżecie Obywatelskim na 2023 r. 

 

 

NAZWA ZADANIA:  

  

 

Imię i nazwisko    

wnioskodawcy 

 

Oświadczenia osoby popierającej projekt i klauzula informacyjna RODO 

 

*Oświadczam, iż popieram niniejszy projekt oraz zamieszkuję pod wskazanym przeze mnie adresem, 

co poświadczam własnoręcznym podpisem. 

 

*Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 , dalej jako „RODO”, 

informujemy  że: 1.Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców, 

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, tel. 62 785 51 00, e-mail: 

urzad@sycow.pl zwany dalej Administratorem. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą 

Państwo znaleźć na stronie Urzędu. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pod adresem e-mail  iodo@sycow.pl . 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego będącego obowiązkiem prawnym 

ciążącym na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.C RODO w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców. 4.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały 

udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 5.Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zostało 

zrealizowane zadanie publiczne. 6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

-prawo do usunięcia danych osobowych – po upływie okresu przechowywania, 

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie 

będą podlegały profilowaniu. 8.Administrator danych  nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 9.Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zadania publicznego.  

 

*Oświadczam, iż jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

zgodne z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby 

popierającej projekt 

Adres zamieszkania (ulica i numer, 

miejscowość, kod pocztowy), pesel, 

data urodzenia 

Podpis 

1.   

 

 

 

 

 

Data ur.: 

2.   

 

 

 

 

 

Data ur.: 

3.    

Załącznik do obwieszczenia

Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 7 lipca 2022 r.
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Data ur.: 

4.   

 

 

Data ur.: 

. 

5.   

 

 

Data ur.: 

6.   

 

 

Data ur.: 

7.   

 

 

Data ur.: 

8.   

 

 

Data ur.: 

9.   

 

 

Data ur.: 

10.   

 

 

Data ur.: 

11.   

 

 

Data ur.: 

12.   

 

 

Data ur.: 

13.   

 

 

Data ur.: 

14.   

 

 

Data ur.: 

15.   

 

 

Data ur.: 

16.   

 

 

Data ur.: 

 

Jeśli projekt popiera osoba małoletnia wówczas niezbędne jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

W przypadku poparcia przez większą liczbę osób, dane należy wypełnić na kolejnym formularzu. Wszystkie 

strony formularza dotyczące jednego projektu należy ponumerować wg wzoru (str. 1/8, 2/8,3/8 – przy czym 

pierwsza cyfra oznacza kolejny numer strony, a druga cyfra łączną ilość stron formularza dotyczącego jednego 

projektu). 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3596


	Obwieszczenie
	Punkt 1

	Zalacznik 1

		2022-07-08T10:04:18+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




