
ZARZĄDZENIE   W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW 
PRZEPROWADZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RADOMSKU 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO REALIZACJI W RAMACH II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W RADOMSKU NA ROK 2017

1. Nazwa projektu

2. Miejsce realizacji projektu (adres  w tym dane  właściciela lub zarządcy terenu)

3. Opis projektu 
(opis tego, co zostanie zrealizowane w ramach projektu)

4. Uzasadnienie realizacji projektu 
(jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy;  uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu - dlaczego powinien być zrealizowany)
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5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań
(do kogo kierowany jest projekt, kto będzie mógł korzystać z działań zrealizowanych w jego 
ramach, zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców)

6. Szacunkowe koszty realizacji projektu 

7. Przewidywane  koszty eksploatacji i utrzymania projektu  (w ujęciu jednego roku)np. koszty 
energii, wody, sprzątania, konserwacji itp.

8. Informacje o autorze projektu

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

 ( ulica, numer domu,
mieszkania)

Nr PESEL

Numer telefonu

Adres e-mail

9. Załączniki obowiązkowe

Nazwa załącznika Proszę zaznaczyć  
jeśli dotyczy

Lista mieszkańców miasta popierających projekt (wymagana w 
każdym projekcie)
Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo małoletniego w procesie 
wdrażania Budżetu Obywatelskiego ( jeśli dotyczy)
Zgoda na dysponowanie terenem ( zarządcy terenów miejskich) 
(jeśli dotyczy)
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Eksploatacja i utrzymanie Przewidywany koszt

1.

2.

3.

4.

5.

OGÓŁEM
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Zgoda na udostępnienie terenu (właściciela terenów niemiejskich)
(jeśli dotyczy)

10. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe)

Nazwa załącznika
Proszę zaznaczyć

jeśli dotyczy

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu 

Zdjęcia dotyczące projektu

Ekspertyzy

Inne

Oświadczenie 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
rozpatrzenia zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego w Radomsku  (art. 23 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2014r., poz. 1182)

2) Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym dla potrzeb wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Radomsku w 2016 roku.

3) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Radomsko i na dzień składania 
formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta 
Radomsko na 2017 rok mam ukończone 16 lat.

Radomsko, dnia ......................                                                      .................................................................
                                                                                                                    (czytelny podpis autora projektu) 

str. 3


