Budżet Partycypacyjny na 2018 r.
Formularz zgłoszenia projektu
NAZWA DZIELNICY:
LOKALIZACJA PROJEKTU:
(formularz można złożyć jedynie dla dzielnicy
swojego zamieszkania, patrz wykaz dzielnic)
TYTUŁ PROJEKTU:
(tytuł powinien być jak najkrótszy, powinien
symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien być
jego opisem)
IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:
DATA URODZENIA ZGŁASZAJĄCEGO:
ADRES ZAMIESZKANIA ZGŁASZAJĄCEGO:
ulica, nr domu, nr mieszkania
KONTAKT ze zgłaszającym:
nr telefonu, e-mail
STRESZCZENIE I UZASADNIENIE PROJEKTU
Proszę w kilku zdaniach opisać czego projekt dotyczy, jakie cele ma realizować, jakie problemy rozwiąże
zrealizowanie projektu, na ile jest on niezbędny z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy/miasta, wskazać
miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie

DOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
Proszę w kilku zdaniach opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom dzielnicy oraz
wskazać spełnienie wymogu dostępności dla mieszkańców dzielnicy

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU
Z UWZGLĘDNIENIEM SZACUNKOWEGO KOSZTU KOLEJNYCH DZIAŁAŃ
Opis działania:
Działanie nr: Proszę uwzględnić wszystki możliwe składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty. Koszty te będą oceniane
i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta

Szacunkowy koszt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łącznie szacunkowo:
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU
do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji
np. szkice sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz inne dodatkowe materiały
1. ............................................
2. ............................................
3. ............................................
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z moim udziałem w procesie konsultacji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie na
2018 rok, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922, z póź. zm.)
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
✓ Administratorem danych osobowych jest Gmina Myszków reprezentowana przez Burmistrza Miasta
Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
✓ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Partycypacyjnego
w Myszkowie na 2018 rok,
✓ dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
✓ dane osobowe (imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt) będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu
Miasta Myszkowa,
✓ podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa tej zgody uniemożliwia udział projektu w procesie
Budżetu Partycypacyjnego,
✓ mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ

Formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w jednej z poniższych form, w terminie od 01 czerwca 2017 do
30 czerwca 2017:
✓ listownie na adres: Urząd Miasta Myszków, ul.Kościuszki 26, 42-300 Myszków
z adnotacją na kopercie "Budżet Partycypacyjny" (za datę złożenia uznaje sie datę stempla pocztowego),
✓ osobiście w Urzędzie Miasta Myszkowa, Biuro Podawcze pok.nr 2, w godzinach pracy urzędu,
✓ za pośrednictwem Internetu na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl wypełniając wszystkie
pola obowiązkowe i dołączając skan listy poparcia zadania.

Lista poparcia dla projektu pn.
.................................................................................................................................................
Wpisując się na poniższą listę poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Myszków
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Myszkowa w zakresie związanym z realizacją procesu Budżetu
Partycypacyjnego na 2018 rok.
Przyjmuję do wiadomości, że:
✓ Administratorem danych osobowych jest Gmina Myszków reprezentowana przez Burmistrza Miasta Myszkowa,
ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
✓ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Partycypacyjnego
w Myszkowie na 2018 rok,
✓ dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
✓ podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa tej zgody uniemożliwia udział osoby popierającej
w procesie Budżetu Partycypacyjnego,
✓ mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Adres zamieszkania

Podpis

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Złożenie podpisu przez osobę udzielającą poparcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejsze
dokonywanie zmian zgłoszonego zadania lub jego uzupełnień oraz do wycofania zgłoszonego zadania przez
wnioskodawcę zadania, w imieniu wszystkich osób popierających zadanie.

