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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050/14/2020
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu
dotyczącego określonego rejonu miasta w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok .............
Dane projektodawcy:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
- ulica
- nr domu/ nr mieszkania

Telefon:

E-mail:

I. Charakterystyka projektu
Propozycja tytułu
projektu:

Miejsce realizacji
projektu:
Prosimy o:
 podanie rejonu miasta
(okręgu konsultacyjnego)
 określenie ulicy lub
rejonu ulic
• sporządzenie
krótkiego opisu miejsca
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Opis projektu:

Adresaci projektu:

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
• Jaki jest cel realizacji projektu?
• Co powinno zostać wykonane w ramach projektu (jaki jest zakres rzeczowy projektu)?
• Jakie są główne działania związane z realizacją projektu? (dotyczy tzw. projektów
miękkich)

Prosimy o odpowiedź na pytanie:
• Jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu?
• Jakie problemy mieszkańców zostaną rozwiązane dzięki realizacji projektu?
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II. Szacunkowe koszty projektu:
Całkowity szacunkowy koszt projektu:

Składowe szacunkowe koszty projektu:

Czy projekt generuje koszty utrzymania
w następnych latach (jeżeli TAK to prosimy
wymienić jakie, np. koszty energii,
wody, konserwacji)

III. Załączniki:
OBOWIĄZKOWE
•
•
•
•

Lista zawierająca podpisy min. 15 osób popierających niniejszy projekt
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie Budżetu Obywatelskiego (jeżeli wniosek składa
osoba, która nie ukończyła 18 lat)
Mapka z lokalizacją zadania
Zgoda spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania lub uchwała wspólnoty mieszkaniowej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania (w przypadku, gdy jest to konieczne)

NIEOBOWIĄZKOWE
• Kosztorysy, projekty, dodatkowe materiały, zdjęcia
• Inne……………
OŚWIADCZENIA:
•

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:



Wyrażam zgodę na udział w Budżecie Obywatelskim oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Budżetu
Obywatelskiego w mieście Tychy.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Urząd Miasta Tychy oraz związane z tym prawa znajdują się na stronie
internetowej: bip.umtychy.pl/ochrona-danych-osobowych.
Podpis składającego formularz
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Załącznik nr 1
do formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do Budżetu Obywatelskiego
Propozycja tytułu projektu:

Podpis

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Prezydent Miasta Tychy. Szczegółowe informacje
dotyczące sposobu przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych przez Urząd Miasta Tychy oraz związane
z tym prawa znajdują się na stronie internetowej:
bip.umtychy.pl/ochrona-danych-osobowych
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Załącznik nr 2
do formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do Budżetu Obywatelskiego
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy
na rok ………….

Ja , niżej podpisana/podpisany1
...............................................................................................................................................................................
Zamieszkały/zamieszkała1
...............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym
...............................................................................................................................................................................
Zamieszkałej/zamieszkałego1
................................................................................................................................................................................
W tym, wyrażam zgodę na jej/jego udział w Budżecie Obywatelskim oraz na przetwarzanie jej/jego danych osobowych na potrzeby
realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Urząd Miasta Tychy oraz związane z tym prawa znajdują się na stronie
internetowej: bip.umtychy.pl/ochrona-danych-osobowych.

miejscowość, data
podpis opiekuna prawnego

1

Niepotrzebne skreślić.
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