
ZARZĄDZENIE NR 562/2021 
 

BURMISTRZA SŁUBIC 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie składania propozycji do projektu budżetu gminy Słubice na 2022 rok 

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór propozycji stanowiących materiały pomocnicze przy konstruowaniu 

projektu budżetu gminy Słubice na 2022 rok. 

2. Uprawnionymi do zgłaszania propozycji są w szczególności: 

1) mieszkańcy gminy Słubice; 

2) Radni Rady Miejskiej w Słubicach; 

3) komisje Rady Miejskiej w Słubicach; 

4) sołtysi i rady sołeckie; 

5) organizacje pozarządowe; 

6) inne zainteresowane podmioty. 

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1 należy kierować do Burmistrza Słubic w formie 

pisemnej w terminie do 10 września 2021 roku. 

4. Zaleca się aby, propozycja do projektu budżetu zawierała w szczególności: 

1) nazwę zadania; 

2) miejsce realizacji zadania; 

3) szacunkowy koszt zadania; 

4) skutki finansowe lat przyszłych; 

5) uzasadnienie. 

5. Propozycje do projektu budżetu gminy Słubice na 2022 rok można składać na wzorze 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  

   

Burmistrz Słubic 
 
 

Mariusz Olejniczak 

 

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236. 
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Burmistrz Słubic  
ul. Akademicka 1  
69-100 Słubice  

 
Zgłoszenie do projektu budżetu gminy Słubice na 2022 rok. 

 
A. Część ogólna  

1. Imię i Nazwisko/Nazwa:.………………………..……….…………………….........…….. 
Adres: ....................................……….....…..……………………………………….......... 

2. Dane do kontaktu:  

Imię i Nazwisko: ...……………………………………………………..………….....……... 

Nr telefonu: ...……………………………………………………………………………...... 

e-mail: .……………………………………..……………………………...……………....… 

 
B. Dane propozycji wydatku budżetowego 

1. Przedstawiam propozycje do projektu budżetu gminy Słubice na 2022 rok:  

- nazwa zadania: ...…………………………………………..…………………………........ 

- koszt zadania: .....………………………………………………………………………....... 

- szacowane skutki finansowe lat przyszłych związane z w/w zadaniem:  

2023r. - .......……….….….....  

2024r. - ................................  

2025r. - ................................  

2. Lokalizacja realizacji zadania, przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik do zarządzenia Nr 562/2021
Burmistrza Słubic
z dnia 5 sierpnia 2021 r.
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3. Charakterystyka (opis) zadania, przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem  
celowości realizacji:  
..……………………………………………………..………………………………………...... 

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

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

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

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

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

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

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

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna  
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice (ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 
737 20 00).  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e- mail: inspektor@cbi24.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w 

przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.
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