Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/262/2017
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 22 maja 2017 r.
FORMULARZ DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW
do zrealizowania na terenie Gminy Lądek-Zdrój w ramach Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
1. Dane osobowe pomysłodawcy lub reprezentanta pomysłodawców*
a) Imię i nazwisko:
b) Adres zamieszkania:
c) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:*
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)
2. Podstawowe informacje o projekcie*
a) Tytuł projektu:
b) Lokalizacja projektu:
c) Projekt dotyczy: terenu miasta Lądek-Zdrój /terenów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój
(niepotrzebne skreślić)
d) Obszar tematyczny: (np. sport i rekreacja, rozwój infrastruktury, turystyka itp.)
3. Cele projektu*
(maks. 100 wyrazów)
4. Ochrona środowiska (zalecane)
(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego
projektu, maks.
150 wyrazów)
5. Opis projektu*
(należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów)
6. Uzasadnienie*
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie
rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów)
7. Zakres projektu*
(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego
realizacji, maks. 100 wyrazów)
8. Szacunkowy kosztorys*
Składowe projektu
1.
2.
3.
…
RAZEM

Koszt brutto

9. Zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt.*
……………………………..………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………...……………………
(podpis, data )

Dodatkowe załączniki (zalecane np. zdjęcia, ekspertyzy, szkice/rysunek techniczny, mapki sytuacyjne,
kosztorysy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne, zapytania ofertowe lub
inne dokumenty potwierdzające koszty w projekcie itp.):
*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są, jako OBOWIĄZKOWE!
10. Lista mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, popierających propozycję projektu zgłaszanego do
Budżetu Obywatelskiego

Tytuł projektu…………………………………………………………..……………………...
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922, ze zm.). 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 Burmistrz
Lądka-Zdroju z siedzibą 57-540 Lądek Zdrój Rynek 31.
Lp.

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, popierających projekt,
stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna
mieć taką samą formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy
załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Data ………………………………….... czytelny podpis ………………………..…………….

OŚWIADCZENIE POMYSŁODAWCY LUB REPREZENTANTA POMYSŁODAWCÓW
PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z
2016 r., poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok oraz w związku z
ewentualną dalszą realizacją projektu.

Data ………………………………………

Czytelny podpis pomysłodawcy lub
przedstawiciela pomysłodawców
…………………………………………………..

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w dowolnej formie informacji
o tym, że jestem pomysłodawcą / reprezentantem pomysłodawców projektu zgłoszonego o do Budżetu
Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok.

Data ………………………………………

Czytelny podpis pomysłodawcy lub
przedstawiciela pomysłodawców
…………………………………………………..

