Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 161/2020
Burmistrza Trzebiatowa
z dnia 3 lipca 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy projektu w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021

Imię i nazwisko autora projektu

Adres zamieszkania

Ulica …………………………..
nr domu ………….. nr mieszkania ……………..

Kontakt z autorem projektu

nr
telefonu
adres
email

1. Tytuł projektu (nie więcej niż 10 wyrazów)

2. Lokalizacja miejsca realizacji projektu (prosimy wskazać miejsce realizacji zadania, jeżeli jest to możliwe podać
adres, wskazać nr geodezyjny działki lub opisać obszar w sposób, który umożliwi jego identyfikację; w celach
pomocniczych możliwe jest dołączenie mapy lub rysunku sytuacyjnego danego obszaru)

3. Skrócony opis projektu (najważniejsze informacje o projekcie);

4. Szczegółowy opis projektu (powinien zawierać: rezultat projektu, działania które składają się na realizację
projektu, przewidywany czas potrzebny na realizację projektu, ewentualny koszt utrzymania rezultatu projektu w roku
następującym po jego wykonaniu i jego uzasadnienie,
Ważne: opis nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą projektu!

5. Uzasadnienie planowanych działań

6. Odbiorcy projektu (proszę wskazać, którzy mieszkańcy gminy szczególnie skorzystają z realizacji projektu)

7. Szacunkowy koszt projektu
Składowe części zadania

Szacunkowy koszt

1)
2)
3)
4)
5) koszty związane z etapem projektowania (obowiązkowe
w przypadku projektu inwestycyjnego)

Łącznie szacunkowo
8. Załączniki obowiązkowe do składanego formularza zgłoszeniowego:

☐ Lista poparcia z podpisami 15 mieszkańców gminy Trzebiatów.
☐ Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do

budżetu obywatelskiego gminy Trzebiatów
(zaznaczyć i dołączyć tylko w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą małoletnią)
9. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe):

☐ Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji i ocenie projektu;
☐ Szkice sytuacyjne lub zdjęcia;
☐ Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania;
☐ Inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie:
…………………………………………………………………………………….…………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
10. ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia projektu
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebiatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy
zachowaniu niezbędnych środków ochrony danych osobowych. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że
mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych z chwilą złożenia wniosku wraz z załącznikami jest Burmistrz
Trzebiatowa, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie dostępnym pod adresem: http://www.bip.trzebiatow.pl
Czytelny podpis wnioskodawcy:

Formularz należy:
1) złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów lub;
2) wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów wraz
z adnotacją na kopercie „Projekt - Budżet obywatelski"; w przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę
wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA ZGŁOSZENIE PROJEKTU
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY TRZEBIATÓW

Ja, niżej podpisana/podpisany*) ……………………………………………………………………………......
(imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkała/zamieszkały*) ………………………………………………………………………………………
oświadczam, że jestem rodzicem/
opiekunem prawnym *) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię nazwisko małoletniego)

zamieszkałej/zamieszkałego*) ………………………………………………………………………………….

☐

wyrażam zgodę na zgłoszenie przez nią/niego*) projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebiatów,
w tym na przetwarzanie jej/jego*) danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.

☐ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia projektu w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebiatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu niezbędnych
środków ochrony danych osobowych. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania
danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych
z chwilą złożenia wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie jest Burmistrz Trzebiatowa,
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie dostępnym pod adresem: http://www.bip.trzebiatow.pl

*)

niewłaściwe skreślić

……………………………………………………
podpis składającego oświadczenie

