
































Załącznik do Zarządzenia 
Nr 80/20 

BURMISTRZA BIERUTOWA 
z dnia 22.07.2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie grantu
KONKURSU BURMISTRZA BIERUTOWA

„Granty sołeckie 2021” 

Wniosek o przyznanie grantu 

1. Nazwa Wnioskodawcy:

2. Nazwa zadania:

3. W ramach zadania planujemy przeprowadzić następujące działania:

Lp
. *Nazwa 

działania:
Opis działania: 
(Napisz co jest 
przedmiotem działania, 
podaj miejsce realizacji i 
szczegóły jego 
realizacji).

Źródło 
finansowania:
Należy podać źródła 
wypisane poniżej:
- fundusz sołecki, 
- grant sołecki,
-  wkład własny 
pieniężny

Wartość działania:
Należy podać wartość 
brutto w zł:

*Należy  wymienić  wszystkie  działania  niezbędne  do  realizacji  zadania,  które  będą
Państwo  mogli  rozliczyć  na  podstawie  faktury,  rachunku  lub  oświadczenia  o
przekazaniu darowizny rzeczowej. 

4. W jakim czasie planujesz wykonać zadanie:

Lp
.

Nazwa działania:
(*należy podać nazwę
zgodnie z podaną w 
tabeli w punkcie 3)

Termin realizacji (miesiąc oraz rok):

1



Załącznik do Zarządzenia 
Nr 80/20 

BURMISTRZA BIERUTOWA 
z dnia 22.07.2020

5. Budżet zadania:

Wnioskow
ana 
wartość 
grantu

Zaznacz 
wybrana 
kwotę (X)

Obowiązkowy 
wkład ze 
środków 
funduszu 
sołeckiego 
(wpisz 
przeznaczoną 
kwotę) 

Praca własna w 
formie 
wolontariatu:  
(zaznacz X jeżeli 
przewidujesz 
zaangażowanie 
wolontariuszy) 

Wartość wkładu
własnego 
pieniężnego
 (wpisz kwotę 
środków na 
realizację 
zadania, którym 
dysponuje 
sołectwo, środki
te nie stanowią 
funduszu 
sołeckiego ani 
zabezpieczonej 
kwoty grantu)

Suma, czyli 
wartość zadania

A B C D SUMA=A+B+D
1.500,00
mały 
grant

MIN.500,00 – MAX 
1.500,00zł 

3.000,00
średni
grant MIN.1.500,00 – MAX 

3.000,00zł

6.000,00
Duży 
grant

MIN.3.000,00 - lub 
więcej

6. Czy zadanie przedstawione we wniosku angażuje w realizację mieszkańców sołectwa 
w ramach wolontariatu i sprzyja ich integracji?

TAK                                                          NIE

Jeżeli,  zaznaczyłeś  odpowiedź  tak  to  opisz  w  jaki  sposób  zadanie  sprzyja  integracji
mieszkańców:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………

7. Czy realizacja zadania niesie za sobą trwały efekt:

TAK                                                          NIE
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 Jeżeli, zaznaczyłeś odpowiedź tak to uzasadnij swoją odpowiedź: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
                                        
8. Zadanie realizuje cele konkursu wskazane w § 1 Regulaminu:
TAK                                                          NIE

Jeżeli, zaznaczyłeś odpowiedź tak to uzasadnij swoją odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………

9.  Imię i nazwisko Przedstawiciela: 
………………………………………………………………..

Dane kontaktowe: nr tel. …………………..adres e-mail:…………………………………

10. Wymagane załączniki:

1) uchwała z Zebrania Wiejskiego w sprawie wyboru zadania, które będzie objęte wnioskiem
o powierzenie grantu (Jeżeli przedstawicielem sołectwa jest inna osoba niż sołtys należy ująć
w uchwale informację  o wyłonieniu Przedstawiciela.) – złącznik niezbędny do przedłożenia
w celu spełnienia warunków formalnych konkursu, 

2)  oferty  cenowe  potwierdzające  koszty  przedstawione  w  budżecie,  wydruki  ze  strony
internetowej, wydruki cenników itp., -  złączniki niezbędne do przedłożenia w celu spełnienia
warunków formalnych konkursu, 

3) Klauzula zgody wraz z klauzulą informacyjną. 

Miejscowość i data:…………………………..

Podpis Przedstawiciela
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Załącznik nr 3 do Regulaminu: KLAUZULA ZGODY wraz z klauzulą informacyjną   

Złącznik nr 3 do wniosku: KLAUZULA ZGODY wraz z klauzulą informacyjną   

                                                                                         Bierutów, dnia ……………        

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych

przez Administratora,  którym jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący zadania przy pomocy

Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12,

w zakresie danych zawartych we wniosku o przyznanie grantu sołeckiego w konkursie

„Granty sołeckie 2021” 

w celach niezbędnych do realizacji zapisów  

REGULAMINU KONKURSU BURMISTRZA BIERUTOWA

„Granty sołeckie 2021” 

zgodnie z art. 7 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 (Dz. Urz. UE L 119) oraz przepisami krajowymi.

………………………..………………………………

    (podpis osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą i są przetwarzane)
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że:

1. 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)  (Dz.  Urz.  UE L  119  z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje
zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy
ul. Moniuszki 12;

2) przedstawicielem  Administratora  jest  –  nie  wyznaczono  przedstawiciela,  (tylko,  jeśli  ma
zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz  jego dane kontaktowe);

3) Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych  wykonuje  swoje  obowiązki  w  siedzibie  Urzędu
Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok.
7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: iod@bierutow.pl;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, c i d  RODO w
celu realizacji zadania finansowanego z grantu sołeckiego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania grantów sołeckich oraz ich rozliczania i kontroli
w ramach konkursu „Granty sołeckie 2021” :

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: dane nie będą przekazywane. 

6) Pani/Pana dane  będą  przekazywane  do  państwa trzeciego,  organizacji  międzynarodowej  –
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia rozliczenia zadania.
Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego. 

8) posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  Administratora  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania,  usunięcia,
przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

10) podanie danych jest fakultatywne;

11) w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe otrzymywanie informacji dotyczących
wykonania umowy.

12) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  
w tym profilowaniu.
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