FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU SKŁADANEGO JAKO
PROPOZYCJA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO….../…...
W GMINIE WĄSOSZ
Dane kontaktowe Wnioskodawcy
Imię i nazwisko:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:
Wiek*

Nr telefonu:

*wniosek może złożyć osoba, która w dniu składania
wniosku ukończyła 18 rok życia

e-mail:

TYTUŁ PROJEKTU

OPIS PROJEKTU
Miejsce realizacji projektu:
Wskaż adres, numer posesji/nr działki

Przedmiot projektu
Proszę w kilku zdaniach opisać czego
projekt dotyczy.

Szczegółowy opis projektu
Co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu wraz z opisem miejsca, na którym realizowany będzie projekt,
Proszę wskazać główne działania, które będą podjęte przy jego realizacji .

Uzasadnienie projektu
Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców.

Zakres i zastosowanie projektu
Należy wskazać komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU:
w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis działania:

SZACUNKOWY KOSZTORYS
Uwzględnić należy wszystkie składowe projektu – np. materiał, robocizna, zakup sprzętu, usługa itp.
Należy dopasować do każdej składowej odpowiedni koszt i zsumować je.

Składowe projektu:
1.
2.
3.
4.

5.

Szacowany, całościowy koszt projektu :

Koszt:

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU
Do formularza można załączyć dokumentację pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany,
zdjęcia, wizualizacje oraz dodatkowe materiały.

Nazwa załącznika:

Ilość

1. Lista poparcia projektu
Załącznik nr 2 obligatoryjny -projekt musi zostać poparty przez min. 10
mieszkańców Gminy Wąsosz, którzy ukończyli 18 rok życia.

2.
3.
4.

5.

OŚWIADCZENIA



Oświadczam, że jestem uprawniony do udziału w zgłaszaniu propozycji projektów
poprzez fakt, że jestem pełnoletnim mieszkańcem gminy Wąsosz



Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem
stanowiącym listę poparcia dla projektu

 Składając formularz zgłoszeniowy, wyrażam równocześnie zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu
obywatelskiego na 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem 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 tzw. RODO(Dz.U.UE.L.2016.119.1), które to Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25
maja 2018 r. Okres przechowywania danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67).
2) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez
jej autorów.

Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo do: żądania dostępu do
moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych a także wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
Administratorem danych jest Burmistrz Wąsosza z siedzibą w Wąsoszu, Plac Wolności 17;
(www.wasosz.eu)

Podpis składającego projekt:

……………………………………...

Lista poparcia projektu
Lista pełnoletnich mieszkańców gminy Wąsosz, popierających zadanie
pn……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
do „Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz na 2021 rok”

Lp. Imię i nazwisko
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PESEL

Podpis

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na:

1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu
obywatelskiego na 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem 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 tzw. RODO(Dz.U.UE.L.2016.119.1), które to Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25
maja 2018 r. Okres przechowywania danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67).
Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo do: żądania dostępu do
moich danych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Administratorem danych jest Burmistrz Wąsosza z siedzibą w Wąsoszu, Plac Wolności 17;
(www.wasosz.eu)

