FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019 W DARŁOWIE

(Nazwa projektu)
WARTOŚĆ PROJEKTU

zł (BRUTTO)

I. DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

II. OPIS ZGŁASZANEGO
REALIZACJI

PROJEKTU

WRAZ

Z UZASADNIENIEM

KONIECZNOŚCI

JEGO

LOKALIZACJA PROJEKTU ORAZ INFORMACJA O WŁASNOŚCI TERENU (proszę podać dokładny
adres, opis lokalizacji lub obszaru, obowiązkowo nr działki budowlanej wraz z obrębem, dodatkowo można
załączyć mapkę lub zdjęcia, ważne by upewnić się, że dany teren lub obiekt jest własnością miasta).

OPIS PROJEKTU (proszę wskazać co dokładanie ma zostać wykonane w ramach zadania, jakie działania
powinny być podjęte, opis problemu, cel realizacji projektu, w jaki sposób realizacja wpłynie na mieszkańców,
jakie spodziewane są korzyści) Maks. 2000 znaków

ODBIORCY (proszę wskazać grupy mieszkańców, grupy społeczne, które skorzystają najbardziej w związku z
realizacją projektu). Maks. 1000 znaków

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU
RODZAJ KOSZTÓW I SPOSÓB ICH KALKULACJI ( proszę uwzględnić wszystkie
Lp. składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty, w tym jeśli dotyczy koszty
inwestycyjne, remontowe, budowlane, koszty sprzętu, materiałów, inne przewidywane
koszty niezbędne do realizacji zadania )
1. Dokumentacja projektowa (dotyczy zadania remontowego lub inwestycyjnego)

Koszt całkowity
(w zł)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ogółem:
IV. STRESZCZENIE PROJEKTU DO PUBLIKACJI
STRESZCZENIE (proszę przestawić kluczowe informacje o zadaniu: UWAGA: streszczenie zostanie
opublikowane na potrzeby głosowania) Maks. 2000 znaków.

Oświadczam i przyjmuje do wiadomości, że:
 dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 w
Darłowie,
 Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9.
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer
tel. 94 314 22 23. Odbiorcą danych osobowych jest hostingodawca,
 Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jarosław Byrwa, e-mail: j.byrwa@darlowo.pl
 dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat od
daty zakończenia projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 (dane służące do obsługi i realizacji projektu),
 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji projektu. Niepodanie tych danych
uniemożliwi złożenie formularza.
 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
LISTA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA PODPISUJĄCYCH SIĘ POD PROJEKTEM
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rok
urodzenia

Czytelny podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji projektu przez co najmniej 10-ciu mieszkańców
Darłowa
………………………..…….…………….……
(Czytelny podpis osoby zgłaszającej projekt)

