Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018
Burmistrza Przecławia
z dnia 29 maja 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do realizowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław w 2019 roku

Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy

Przecław
Adres

ul.....................................................

zamieszkania

Nr domu: .........................................

Nr tel.:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić tel. na stronie www.przeclaw.org ?

TAK
NIE

Kontakt
z wnioskodawcą

E-mail:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić adres e-mail na
stronie www.przeclaw.org ?

TAK
NIE
1. Tytuł zadania/projektu (będzie zamieszczony na stronie internetowej)

2. Charakter zadania/projektu (prosimy postawić znak „X” w odpowiednim polu poniżej)
Inwestycyjny

Nieinwestycyjny

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

4. Jaki jest stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowane zadanie/projekt (prosimy wpisać
np. że jest to teren gminny, na którym Gmina może inwestować).

5. Opis szczegółowy zadania/projektu (prosimy opisać czego dotyczy projekt/zadanie, co dokładnie ma
być zrealizowane w ramach projektu, w opisie nie należy wskazywać potencjalnych wykonawców
zadania).

6. Uzasadnienie realizacji zadania/projektu (prosimy opisać zasadnicze informacje dotyczące potrzeby
realizacji zadania, jego znaczenie dla Miasta Przecław oraz lokalnej społeczności i spodziewane efekty
po jego realizacji, w jaki sposób projekt przyczyni się do pozytywnego rozwoju Miasta Przecław).

7. Szacunkowy koszt zadania/projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty. Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne).

Składowe części zadania (prosimy podać
w punktach lub wpisać od razu
szacunkowy koszt
w polu „Łącznie szacunkowo”)
1.
2.
3.
...
...

Koszt

Łącznie szacunkowo:
8. Uwagi dotyczące generowania kosztów eksploatacji (jeśli tak to należny podać jakiego typu to będą
koszty, np. koszty energii, wody, sprzątania, bieżących remontów)

9. Uwagi inne (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla
realizacji projektu/zadania. Można np.: wskazać podmioty współpracujące przy realizacji zadania,
w przypadku projektów dotyczących osób niepełnoletnich np. uczniów szkół lub dzieci przedszkolnych wskazać rozwiązania dotyczące zapewnienia opieki, zgody opiekunów prawnych, transportu, itd.)

10. Załączniki obowiązkowe do składanego projektu:
1.Lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Miasta Przecław.
11. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe):

1.Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu.
2.Szkice sytuacyjne lub zdjęcia.
3.Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania.
4.Inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, jego poparcie, weryfikacja, opiniowanie, a także głosowanie nad
wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie
podanych w niniejszym formularzu danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej "RODO", w zakresie określonym w Zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji w sprawie
budżetu obywatelskiego Miasta Przecław na 2019 rok stanowiących załącznik do Uchwały nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w
Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. Zgoda wymagana jest odpowiednio przez zgłaszającego projekt, osoby popierające projekt i
uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Twoje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust. 1−2 RODO wyłącznie w zakresie wynikającym z Zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Przecław na 2019 rok stanowiących załącznik do Uchwały nr
XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w
szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad
wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia
postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie budżetu
obywatelskiego Miasta Przecław na 2019 rok.
3. Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne i wynika z wymogów umownych, jednak
niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
4. Administratorem Twoich danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Burmistrz Przecławia, ul. Kilińskiego 7, 39-320
Przecław, zwany dalej „Administratorem”, a odbiorcami tych danych mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz
przedstawiciele organów Gminy Przecław i jednostek pomocniczych gminy biorący udział w procedurze weryfikacji i opiniowania
zgłoszonych projektów zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta
Przecław na 2019rok.
5. Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o których mowa w ust. 1
podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją systemu elektronicznego
wykorzystywanego w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Masz prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 2.

*/ Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w
zakresie określonym powyżej ?

TAK

NIE

Czytelny podpis wnioskodawcy:
Formularz należy złożyć w terminie do 29 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu):
1.Pocztą na adres Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z adnotacją na kopercie

„Budżet obywatelski”.
2.W Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z adnotacją na
kopercie „Budżet obywatelski”.

W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na każdym
etapie postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i przedłożenia oryginałów dokumentów.

