Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ………………
Rady Miasta Chełm
z dnia ……………………..

Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm

1. Numer identyfikacyjny projektu
(wypełnia Urząd Miasta Chełm)

2. Tytuł projektu (tytuł powinien odnosić się do treści projektu):

3. Rodzaj projektu (należy zaznaczyć znakiem „x” w odpowiedniej kratce):
osiedlowy
ogólnomiejski
4. Osiedle, w którym projekt będzie realizowany (dot. projektu osiedlowego):

5. Lokalizacja projektu (Np. numer działki przy projekcie infrastrukturalnym. W miarę
możliwości prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących miejsca realizacji
projektu):

6. Skrócony opis projektu (Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać
maksymalnie 1000 znaków. Zostaną one opublikowane na potrzeby głosowania. Opis ten
powinien wskazywać najistotniejsze elementy projektu oraz przekonywać do oddania
głosu na projekt):

7. Szczegółowy opis projektu (Powinien zawierać: cel – uzasadnienie realizacji
propozycji zadana BO, opis grupy docelowej – do kogo jest skierowany, efekt – jak
realizacja propozycji zadania wpłynie na życie mieszańców. Prosimy o niepodawanie
propozycji wykonawców realizujących projekty. Wybór konkretnego podmiotu
realizującego dany projekt zostanie dokonany przez Miasto Chełm w ramach procedur
określonych prawem):

8. Szacunkowe koszty projektu:
Lp.
1.

Składowe części projektu:

Kwota:

Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów
infrastrukturalnych)

2.
3.
SUMA:
9. Dane autora projektu:

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

10. Zgoda na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu
Miasta Chełm (w przypadku zgody należy zaznaczyć okienko poniżej):
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska,
przez Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, na stronie internetowej Urzędu
Miasta Chełm w związku z udziałem w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta
Chełm.
11. Oświadczenia:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Chełm, w celu przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm.
Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony
moich danych osobowych, dostępną na stronie internetowej www.umchelm.pl.
…..…………………………………….
Data

…..…………………………………….
Podpis
(czytelny podpis osoby składającej)

