
 

 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu udzielania dotacji celowej  

ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne   

na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

 

 
…………………………………..........…. WÓJT 

(Wnioskodawca) GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

(adres) 

 

 

Wniosek 

o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne  na dofinansowanie do zakupu i 

montażu ogniw fotowoltaicznych 

W związku z zawartą  umową  Nr ………………………  z dnia  …………………  o udzielenie  

dotacji  ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne  na: 

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

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

(rodzaj przedsięwzięcia) 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości 

………………………………………………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: 

……………………………………………………………………..……………………………….). 

Całkowity koszt zadania wyniósł ……………………………………………………….. zł. brutto , 

słownie :  …………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………… …………………………………….... 
           (data)              (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 

1) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia; 

2)  certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń; 

3)  protokół odbioru końcowego z Wykonawcą; 



4)  umowę zawartą z operatorem sieci energetycznej. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina reprezentowana przez Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji celowej na podstawie 

uchwały Rady Gminy nr LXIII/10072018 z dnia 31-07-2018; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  osoby upoważnione przez Administratora 

Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej . 

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

w pkt.3 celu oraz  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

10) Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

 

                                               

 

 

……………………………      ……………………………….. 

/ data /              / podpis/ 

 

 

 


