
UCHWAŁA NR XXXIII/277/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia programu "Twoje M", ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru 

uczestników programu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 oraz 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 2 do Programu "Twoje M" stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXV/277/2017 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu "Twoje M", ustalenia 
zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu (Dz. Urz. Woj. Opolsk. poz. 1924) otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Gabriela Puzik 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „TWOJE M”

1. Imię i nazwisko składającego deklarację:

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

2. Adres zamieszkania:

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

3. Informacje kontaktowe (telefon, e - mail)

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

4. Dane dotyczące członków gospodarstwa domowego (wraz z wnioskodawcą), przewidzianych do
udziału w programie:

Imię Nazwisko Stopień pokrewieństwa

wnioskodawca

5. Jestem zainteresowany/a mieszkaniem1:

□ lokalem trzypokojowym A (ok. 57 m2)

□ lokalem trzypokojowym B (ok. 63 m2)

□ lokalem trzypokojowym C (75 m2)

□ lokalem czteropokojowym (ok. 85 m2)

6. Niniejszym oświadczam, że na dzień składania deklaracji2:

1) jedna z osób wymienionych w pkt 4 deklaracji jest najemcą lokalu komunalnego (z wyjątkiem lokali
socjalnych) oraz złoży zobowiązanie rozwiązania3 umowy najmu lokalu komunalnego po zasiedleniu
lokalu objętego programem „Twoje M”:

TAK □ NIE □

2) nie mam ukończonych 35 lat:

TAK □ NIE □

3) mój/moja partner/ka, mąż/żona nie ma ukończonych 35 lat:

TAK □ NIE □

1. Zaznaczyć jedną odpowiedź.
2. Zaznaczyć właściwe.
3. Jeśli wnioskodawca nie jest najemcą konieczne jest złożenie dodatkowego oświadczenia przez najemcę lokalu komunalnego

zobowiązaniu rozwiązania umowy wynajmu lokalu komunalnego po zasiedleniu lokalu objętego programem „Twoje M”.

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/277/2021

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 24 lutego 2021 r.
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4) zamieszkuję na terenie gminy Strzelce Opolskie co najmniej 5 lat:

TAK □ NIE □

5) mój/moja partner/ka, mąż/żona zamieszkuje na terenie gminy Strzelce Opolskie co najmniej 5 lat:

TAK □ NIE □

6) pracuję na terenie gminy Strzelce Opolskie co najmniej 1 rok:

TAK □ NIE □

7) mój/moja partner/ka, mąż/żona pracuje na terenie gminy Strzelce Opolskie co najmniej 1 rok:

TAK □ NIE □

8) osoby wymienione w pkt 4 deklaracji:

POSIADAJĄ □ NIE POSIADAJĄ □

wymagalne/ych zobowiązań wobec Gminy Strzelce Opolskie z jakiegokolwiek tytułu;

9) osoby wymienione w pkt 4 deklaracji:

POSIADAJĄ □ NIE POSIADAJĄ □

prawo/a własności do innego lokalu wykorzystywanego lub mogącego być wykorzystywanym na cele
mieszkaniowe.

….……………………………………………………

(data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w Programie
„Twoje M”.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi
szerzej w klauzuli informacyjnej.

….……………………………………………………

(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie - Burmistrz Strzelec Opolskich
z siedzibą w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e – mail:
abi@strzelceopolskie.pl    lub telefonicznie: 77 404 93 73.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru oraz dalszych procedur dotyczących wyłonienia
uczestników programu „Twoje M”.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procedur związanych z naborem do
Programu „Twoje M”, a także przez okres jego realizacji w ramach edycji.

5. Państwa dane przekazywane będą tylko i wyłącznie tym odbiorcom, którzy są do tego uprawnieni na podstawie
przepisów prawa.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia
przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w procedurze naboru do Programu
„Twoje M”.
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