Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap
Formularz zgłoszenia projektu
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap
na rok 2018
1. Podstawowe informacje:
a) Tytuł projektu:
b) Pomysłodawca:
c) Lokalizacja projektu:
d) Obszar tematyczny:
e) Szacunkowy koszt projektu:
f) Kontakt do pomysłodawcy:
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)
2. Cele projektu
(maksymalnie 100 wyrazów)

3. Opis projektu
(należy przedstawić opis projektu, w tym główne założenia i działania, które będą podjęte
przy jego realizacji, maksymalnie 400 wyrazów)

4. Uzasadnienie
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który
odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub
eliminacji tego problemu, maksymalnie 200 wyrazów)

5. Zakres projektu
(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego
realizacji, maksymalnie 100 wyrazów)
6. Ochrona środowiska
(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego
projektu, maksymalnie 150 wyrazów)

7. Szacunkowy koszt
(należy przedstawić koszty poszczególnych części zadania)
Lp. Składowe projektu

Koszt

Razem
Dodatkowe załączniki*:
(*) proszę zaznaczyć przedstawione do wniosku załączniki
 zdjęcia
 wizualizacja
 dokumentacja techniczna
 ekspertyzy
 analizy prawne
 szkice sytuacyjne
 kosztorysy
 rekomendacje
 zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt (powyższe
nie dotyczy terenów gminnych)
 oświadczenia o gotowości do współrealizacji
 inne:.............................................................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wdrażania i realizacji projektu w
ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap.
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Gołdap. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w
formularzu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem świadomy/ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych
Urzędowi Miejskiemu ewidencji, rejestrów lub innych danych. Jestem świadomy/ ma odpowiedzialności
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

.............................................................
miejsce, data

............................................................
czytelny podpis pomysłodawcy

Uwaga: Formularz uznany zostaje za poprawnie złożony, jeśli wypełnione są wszystkie pola.

Lista mieszkańców Gminy Gołdap, popierających propozycję projektu zgłaszanego do
budżetu obywatelskiego na 2018 rok
…..........................................................................................................................................................
proszę wpisać tytuł projektu
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na:
1) 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 2015, poz. 2135, z późn. 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
Gołdapi,
z siedzibą w Gołdapi, przy ulicy: Plac Zwycięstwa 14.
2) ewentualną modyfikację lub wycofanie złożonego projektu.

Lp. Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Data i podpis

Lista z podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat, popierających projekt,
stanowi obowiązkowy element 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).
Osoba zgłaszająca projekt może wpisać się na listę osób popierających projekt.

