Załącznik nr 1
do Zasad konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów.

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KNURÓW

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT* (dane tylko do wiadomości UM Knurów oraz
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego)

- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania

- PESEL
- Dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE*
- nazwa projektu

- proponowana lokalizacja projektu (lokalizacja na terenie miasta Knurów, rejon nr,
numer działki (działek) geodezyjnej)

- szacunkowy koszt (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji
projektu w tym opracowanie dokumentacji technicznej) stworzony w oparciu o Cennik
Miejski o którym mowa w dziale III pkt.8
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3. OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM*
(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego projektu; problem, który po
realizacji projektu zostanie rozwiązany; beneficjentów projektu oraz informację w jaki
sposób realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta, korzyści
wynikające z realizacji projektu)

4. DODATKOWE INFORMACJE
(dokumentacja techniczna, itp.) - pole nieobligatoryjne
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5. Lista poparcia projektu (min. 25 osób).*
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Data urodzenia

Podpis

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), informujemy, że:
 Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Knurów jest
Prezydent Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów.
 Obowiązek podania danych wynika z Art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016
poz. 446 z późn. zm. )
 Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z
przepisów prawa.
 Dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli
przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z art.32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).

* pola obowiązkowe

Data i podpis*
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