
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego gminy Praszka

na 2018 rok

Uwaga:

WYPEŁNIENIE PUNKTÓW 2 – 11,13 JEST OBOWIĄZKOWE

1. Numer identyfikacyjny zadania,
(wpisuje zespół ds. budżetu obywatelskiego)

2. Tytuł zadania

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3.  Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być 
realizowane zadanie)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4.  Pomysł na zadanie (zakładane rezultaty):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5.  Uzasadnienie (proszę napisać, 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 rozwój gminy i życie mieszkańców).

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6.  Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania 
z uwzględnieniem kryteriów: społeczno - zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania, itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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7.  Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich 
szacunkowe koszty).

Składowe części zadania Koszt
1.

2.

3.

4.

…

Łącznie:……………………………… zł

8.  Promocja projektu (w jaki sposób projekt będzie promowany):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

9.  Trwałość projektu (w jaki sposób utrzymana będzie trwałość rezultatów projektu)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

10. Kontakt do autorów propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla autorów 
innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, 
ewentualnych uzgodnień, itp. 

…………………………………………………………………………………………………………………

11. Osoba (osoby) spośród autorów propozycji zadania, upoważniona (upoważnione) do kontaktu 
z Urzędem Miejskim w Praszce:

Imię i nazwisko                                                                                     telefon kontaktowy lub mail

1) …………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………

12.  Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania,

jakie? 
…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zadanie (czytelnie) :

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania (czytelnie):
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…………………………………………………………………………………………………………………

PESEL:

OŚWIADCZENIE

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. 2016.922-j.t.). 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 przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego na stronie 
www.bo.praszka.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego w formie 
papierowej jest Burmistrz Praszki.

 

 

 

…………………………………………….

(podpis składającego wniosek)
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13. Lista mieszkańców gminy Praszka, popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego 
na 2018 rok (innych niż autorzy zadania).

Tytuł zadania: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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. 2016.922-j.t.). 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 przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego na 
stronie www.bo.praszka.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego 
w formie papierowej jest Burmistrz Praszki.

 
Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku minimalnej wymaganej liczby podpisów zawierającej podpisy złożone przez osoby 
nieuprawnione, zadanie zostaje odrzucone. Lista poparcia nie podlega uzupełnieniu.
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