Załącznik Nr 1
Do Form, zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
Imię i nazwisko
wnioskodawcy
Adres zamieszkania
Wnioskodawcy
(do kontaktu z Urzędem
Miejskim)
Data urodzenia:

Okręg Konsultacyjny (nazwa i numer):
Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kontakt: Nr tel.:
E-mail:

Czy wyraża Pani/Pan zgodę by udostępnić telefon i e-mail na stronie:
TAK
NIE
www.twojbudzet.bierun.pl, www.bierun.budzet-obywatelski.org
Tytuł projektu:
(Tytuł powinien być jak najkrótszy i oryginalny. Powinien symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien
być jego opisem. Tytuł będzie zamieszony na stronie internetowej)

Rodzaj projektu:
(Prosimy postawić znak „X” w odpowiednim polu poniżej)
Ogólnomiejski

Okręgowy
Nazwa i numer okręgu konsultacyjnego
(w przypadku jeśli jest to projekt okręgowy)

Streszczenie projektu
(Prosimy w kilku zdaniach opisać czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować)

Lokalizacja projektu
Prosimy wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres, nr działki. Do wniosku
obligatoryjnie należy dołączyć mapę lub rysunek sytuacyjny danego obszaru.

Stan własnościowy terenu
Prosimy wpisać kto jest właścicielem terenu.
W przypadku realizacji projektu na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Bieruń należy
przedłożyć, najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem etapu weryfikacji, zgodę podmiotu posiadającego tytuł
prawny do nieruchomości na korzystanie z niej w celu realizacji zgłoszonego projektu. Brak przedłożenia zgody
w opisanym wyżej terminie powoduje odrzucenie projektu z powodów formalnych.

Szacunkowy koszt realizacji zadania
(Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty. Koszty te będą
oceniane i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu. W razie wątpliwości i pytań prosimy
o kontakt z Wydziałem Komunikacji Społecznej).
W przypadku braku miejsca proszę dodać wiersze lub dołączyć budżet na osobnym załączniku.
Składowe części zadania
Koszt brutto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Łącznie szacunkowo koszt brutto:
Dostępność projektu dla mieszkańców:
Prosimy krótko opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom okręgu, np. proszę podać ile osób z niego
może korzystać, czy będzie używany cały rok czy tylko sezonowo. W przypadku realizacji projektu na terenie jednostki
organizacyjnej gminy (np. szkoła, biblioteka, świetlica środowiskowa itp.) proszę wskazać sposób korzystania
z projektu przez mieszkańców (np. dni, godziny otwarcia, zasady wypożyczania sprzętu itp.)

Załączniki obowiązkowe do składanego projektu:
1.

2.
3.

4.

Lista poparcia projektu - projekt musi zostać poparty przez min. 15 osób, które są mieszkańcami Bierunia w przypadku
projektów ogólnomiejskich, lub zamieszkują okręg konsultacyjny, którego projekt dotyczy w przypadku projektów
okręgowych,
Mapa/rysunek sytuacyjny obszaru, na którym ma być realizowany projekt.
Oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku gdy teren nie jest własnością Gminy)
o wyrażenie zgody:
- na nieodpłatne i nieograniczone korzystanie z niej w celu realizacji zgłoszonego projektu,
- na późniejsze nieodpłatne i nieograniczone korzystanie z niej po wykonaniu zgłoszonego projektu.
Oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku gdy teren nie jest własnością Gminy)
o przejęciu odpowiedzialności za utrzymanie wykonanego projektu.
Brak dostarczenia oświadczeń najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem etapu weryfikacji
powoduje odrzucenie projektu z powodów formalnych.

Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe) np. zdjęcia, szkice sytuacyjne, plany:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................





OŚWIADCZENIA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 992
z późn. zm.) oraz z przepisami rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Bierunia dla potrzeb niezbędnych
do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu
Miasta Bierunia, czyli Budżetu Obywatelskiego. Jestem świadomy/ma prawa dostępu do moich danych
oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, mieszkam pod podanym wyżej adresem, a wszystkie dane podane
w formularzy oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Podpis składającego formularz:

Formularz należy złożyć w terminie do 08 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu):


elektronicznie, poprzez:
- wypełnienie formularza online na stronach internetowych www.twojbudzet.bierun.pl,
www.bierun.budzet-obywatelski.org,
- przesłania zeskanowanych oryginałów dokumentów za pomocą poczty e-mail na adres
urzad@um.bierun.pl lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP,



osobiście: w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 lub Punkcie Konsultacyjnym
wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego,



pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43- 150 Bieruń z adnotacją na kopercie
„Budżet Obywatelski 2019”.

Lista poparcia dla projektu pn.
(prosimy wpisać tytuł projektu – zgodnie ze złożonym wnioskiem)
....................................................................................................................................................
W przypadku większej ilości podpisów proszę dołączyć kolejną listę
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

