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Fundusz sołecki Sołectwa Czaple na rok 2021 -
propozycje mieszkańców.
Drodzy Mieszkańcy Sołectwa Czaple. 

Już po raz drugi możemy zadecydować, co zrealizować ze środków funduszu sołeckiego. 
Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, 
służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zależy 
nam na Państwa głosie, opinii. Wspólnie zadecydujmy o tym, co dla nas ważne!

Kwota do wykorzystania to 55.253,21 zł. Dodatkowo kwota do dyspozycji sołtysa to 
15.000,00 zł.

Termin zgłaszania propozycji to 18-31.08.2020 r. Państwa propozycje omówimy na ostatnim 
spotkaniu konsultacyjnym w dniu 31.08.2020 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej. 

Ostateczny wniosek zostanie przedstawiony i poddany głosowaniu podczas Zebrania 
wiejskiego, które odbędzie się 7.09.2020 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Leźnie.

Dziękujemy, 
Sołtys wraz z Radą sołecką Czapel

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1) Administratorem danych osobowych uczestników ankiety "Fundusz sołecki Sołectwa 
Czaple na rok 2021 - propozycje mieszkańców" jest sołtys Czapel.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania wniosku sołectwa, na potrzeby 
prezentacji podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 7.09.2020 r, oraz ich ewentualnego przyjęcia 
do realizacji w roku 2021.
3) Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również 
wykorzystywane w celach marketingowych.
4) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.
*Wymagane
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Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Prosimy o podanie max 3 propozycji wraz z orientacyjną kalkulacją kosztów. Będzie ona
pomocna w przygotowaniu wniosku na Zebranie wiejskie. Prosimy nie wpisywać chodnika
przy drodze od strony Rębiechowa oraz wzdłuż drogi głównej w kierunku Gdańska, gdyż
Gmina Żukowo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania i planuje je realizować
w latach 2021-2022. *

Dane kontaktowe (nazwisko – telefon – wyłącznie w razie konieczności skontaktowania się w
sprawie wypełnionej ankiety). Ankieta trafi bezpośrednio do skrzynki mailowej sołtysa. Dane
udostępnione przez Państwa nie będą widoczne dla osób trzecich. *
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