Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX.277.2018
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy zadania
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok

CZĘŚĆ I: DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)

Telefon

E-mail

CZĘŚĆ II: DANE ZADANIA
Nazwa/Tytuł zadania

Opis zadania (proszę opisać w szczególności zakres zadania i co dokładnie ma zostać wykonane,
wskazując główne działania związane z realizacja zadania)

Strona nr …….
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 1

Lokalizacja/miejsce realizacji zadania (proszę podać dokładny adres, względnie numer działki lub
opisać miejsce albo obszar na jakim ma być realizowane zadanie)

Uzasadnienie realizacji zadania (proszę opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu
dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być
zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)

Strona nr …….
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 2

Szacunkowy koszt zadania (kwota brutto)

Pozostałe załączniki (nieobowiązkowe, np. zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania, mapy związane z
lokalizacją zadania, projekty, kosztorysy itp.)
Uwaga!
Złożone załączniki nie podlegają zwrotowi. Wystarczające jest złożenie załączników w formie kopii.
Rodzaj załącznika

lp.

liczba

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW ZADANIA
Składając niniejszy formularz wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami).
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 jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.

……………………………..
(podpis/y autora/rów)

CZEŚĆ IV. LISTA POPARCIA
Do formularza załączono listę zawierającą podpisy w liczbie:

Strona nr …….
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 3

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Nazwa/tytuł zadnia:
Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć
dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale.
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.
lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)

PESEL

Podpis

Strona nr …...
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 4

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Nazwa/tytuł zadnia:
Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć
dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale.
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.
lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)

PESEL

Podpis

Strona nr …...
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 5

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Nazwa/tytuł zadnia:
Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć
dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale.
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.
lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)

PESEL

Podpis

Strona nr …...
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 6

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Nazwa/tytuł zadnia:
Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć
dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale.
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.
lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)

PESEL

Podpis

Strona nr …...
Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany

Strona 7

