FORMULARZ ZG ŁOSZENIA PROJEKTU
do Bud żetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na rok 2019

UWAGA: Proszę o czytelne wypełnienie formularza.
DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT:

Imię i nazwisko*

Adres zamieszkania*

Telefon kontaktowy/e-mail*

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:
Nazwa projektu:*

Lokalizacja projektu (numer działki, miejsce lub obszar, w którym ma być realizowany projekt): *
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Krótki opis projektu (max. 500 znaków – zostanie podany do publicznej wiadomości): *

Szczegółowy opis projektu (należy opisać, co dokładnie ma zostać wykonane, wskazać główne działania
związane z realizacją projektu oraz uzasadnić potrzebę jego realizacji wraz z opisem w jaki sposób wpłynie on
na społeczność Cieszyna):*
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Szacunkowy koszt projektu:*

Załączniki:
(do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice
sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz dodatkowe materiały)
1. Karty poparcia projektu (załączniki obligatoryjne, co najmniej 20 szt.)
2. …………………………..
3. …………………………..
4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..

Oświadczenie:*
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych zgłaszającego projekt w „Formularzu
zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na rok 2019” jest dobrowolne,
jednak niezbędne dla jego ważności. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1. Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
Oświadczam, iż wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Jestem świadomy/ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostępnych w Urzędzie Miasta Cieszyna rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem
również świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji
i składania nieprawdziwych oświadczeń.
Zapoznałem/am się z Zarządzeniem Nr 0050.665.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10
października 2018 roku w sprawie procedury wyboru projektów do realizacji w 2019 roku
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną znajdującą się na odwrocie karty poparcia dla
projektu.

Data i podpis składającego
formularz:
* Pola obowiązkowe
1.Rozporządzenie 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1)
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Formularz należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu
Miejskiego) :
1. Pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn z adnotacją na
kopercie „Budżet obywatelski”;
2. Osobiście: w Punkcie Obsługi Klienta Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1 (w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego);
W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na
każdym etapie postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i przedłożenia oryginałów dokumentów.
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