Wnioskodawca oświadcza, że:
1)
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego; przysługuje mi
także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2)
mam ukończone 16 lat, mieszkam pod podanym adresem a wszystkie dane podane w formularzu są
zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Wniosek o zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 rok
Nazwa projektu
(zostanie zamieszczona na platformie Budżetu Obywatelskiego)

Wnioskodawca*
Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail (na platformie Budżetu Obywatelskiego zostanie
zamieszczone tylko imię i nazwisko)

Lokalizacja miejsca realizacji projektu (należy podać: adres lub opisać obszar w sposób, który umożliwi jego
identyfikację

Opis szczegółowy projektu
(należy opisać czego dotyczy projekt, co dokładnie ma być zrealizowane w ramach projektu)
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Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji
(informacja o dostępności może dotyczyć np. godzin otwarcia obiektu, ewentualnej odpłatności za korzystanie przez
użytkowników, grupy mieszkańców, którzy mogą korzystać z efektów realizacji projektu)

Skrócony opis projektu
(należy opisać w maksymalnie 5 zdaniach zasadnicze informacje o projekcie; ten skrócony opis będzie opublikowany na
platformie Budżetu Obywatelskiego na etapie działań informacyjnych i głosowania)

Szacunkowy koszt projektu
(należy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części projektu oraz jego szacunkowe koszty)
Uwaga! projekt nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów na następne lata

Składowe części projektu

Koszt brutto

1.
2.
3.
...
...
Łącznie szacunkowo:
Inne informacje
Jeśli to konieczne, można przedstawić inne niż wyżej wymienione informacje istotne dla realizacji projektu, np.:
- wskazać podmioty współpracujące przy realizacji projektu,
-w przypadku projektów, z których będą korzystać osoby niepełnoletnie- wskazać rozwiązania dotyczące zapewnienia opieki,
zgody opiekunów prawnych, transportu, itd.
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Załączniki (nieobowiązkowe):
1)
2)
3)

dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu;
szkice sytuacyjne lub zdjęcia;
inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

………………………………………….
(data i podpis)**

*Uwaga: w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest zgoda
rodzica
Oświadczam, że powyższe dane są danymi mojego dziecka. Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
oraz moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w celu przeprowadzenia konsultacji
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2018; przysługuje mi także prawo dostępu
do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Imię rodzica:

Nazwisko rodzica:

PESEL rodzica:

Informacja:
Administratorem danych jest Miasto Ostrów Mazowiecka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66. Dane osobowe przetwarzane są w celu
przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2018. Osoba,
której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
…………………………………………
(data i podpis)**
**dotyczy wyłącznie wniosku składanego drogą tradycyjną

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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