Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.521.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na rok 2020

UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

* Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, jednak ich podanie ułatwi szybki kontakt z osobą zgłaszającą
projekt.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:
Tytuł projektu:
(tytuł powinien być jak najkrótszy i oryginalny, powinien symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien
być jego opisem.)

Krótki opis projektu - max. 500 znaków:
(opis zostanie podany do publicznej wiadomości)

Strona 1 z 4

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)

Lokalizacja projektu:
(numer działki, miejsce lub obszar, w którym ma być realizowany projekt)

Stan własnościowy terenu:
(należy wskazać kto jest właścicielem terenu)
UWAGA! W przypadku realizacji projektu na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Cieszyn
należy przedłożyć zgodę
podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na nieodpłatne,
nieograniczone i bezterminowe korzystanie z niej przez Gminę Cieszyn w celu realizacji zgłoszonego projektu
oraz na późniejsze nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone korzystanie z niej przez Gminę Cieszyn po
wykonaniu zgłoszonego projektu.
Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie podmiotu o przejęciu odpowiedzialności za utrzymanie wykonanego
projektu.
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Szacunkowy koszt projektu:
(należy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty)

Dostępność projektu dla mieszkańców:
(należy krótko opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom, ile osób i na jakich zasadach będzie
mogło z niego korzystać)

Załączniki:
(do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice
sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz dodatkowe materiały)
1. Karty poparcia projektu (co najmniej 20 szt.)**
2. Mapa (rysunek sytuacyjny) obszaru, na którym ma być realizowany projekt**
3. Zgoda podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku gdy teren nie jest
własnością Gminy Cieszyn) na:**
 nieodpłatne, nieograniczone i bezterminowe korzystanie z niej przez Gminę Cieszyn w celu realizacji
zgłoszonego projektu,
 późniejsze nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone korzystanie z niej przez Gminę Cieszyn po
wykonaniu zgłoszonego projektu.
4. Oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku gdy teren nie
jest własnością Gminy Cieszyn) o przejęciu odpowiedzialności za utrzymanie wykonanego
projektu.**
5. …………………………..
6. …………………………..
7. …………………………..

** Załączniki obowiązkowe
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Oświadczenie:
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych zgłaszającego projekt w „Formularzu
zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na rok 2020” 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 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506). 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 Uchwałą Nr IX/92/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna.
Zapoznałem/am się z Zarządzeniem Nr 0050.521.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia
7 sierpnia 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną znajdującą się na odwrocie karty poparcia dla
projektu.

Data i podpis składającego
formularz:

Formularz należy złożyć w terminie do dnia 14 października 2019 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);
3. Elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej:
www.cieszyn.budzet-obywatelski.org;

W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na każdym

.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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