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FO RM U L ARZ ZGŁOSZENIOWY P ROJ E KTU
Do REALlzAcJl W RAMACH 4. EDYGJ!

BU DŻETU OBYWATELSK| EGO
W RADoMSKU NA RoK 2019

1. Nazwa projektu

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

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

Uzasadnienie reaIizacji projektu
(jakijest cel realizacji pĄektu, jakiego problemu dotyczy; uzasadnienie potneby realizacji
projektu - dlaczego powinien byc zrealizowany)

5. Odbiorcy projektu izrealizowanych działań
(do kogo kierowany jest pĄekt, kto będzie mogł korzystać z działań zrealizowanych w jego
ramach, zasady korzystania z efektu realizacji pĘektu przez ogoł mieszkańcow)



Nazwa załącznika

Lista mieszkańców miasta popierających projekt (wymagana w

Zgoda przed stawi ciel a ustawoweg o na przelot tazanie danych
osobowych w procesie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących 4. edycji budzetu obywatelskiego Miasta Radomsko
na rok 20,19

(eśli dotyczy)

Proszę zaznaczyć
jeśli dotyczy
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6. Szacunkowe koszty realizacji projektu

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

9. Załączniki obowiązkowe

( ulica, numer domu,
mieszkania)

Numer telefonu

Adres e-mail
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Eksploatacja i utrzymanie Przewidywany koszt
1,

2.

3.

4.

5.
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1 0. Załączni ki dodatkowe (n ieobowiązkowe)

Nazwa załącznika

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu

ZĄęcia dotyczące proje ktu

Ekspeńyzy

lnne

Proszę zaznaczyć
jeśli dotyczy

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j,: Dz.U. z 2016 r.

poz. 922 z pozn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia 4. edycji budzetu obywatelskiego Miasta Radomsko na rok 20'l9.

Ponadto:

1) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy/świadoma
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, a także zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o wszelkich zmianach danych zawaftych w niniejszym wniosku.

2) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami budżetu obywatelskiego w Radomsku na 2019
rok.

3) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Radomsko .

4) Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu pneprowadzenia 4. edycji budżetu obywatelskiego w Radomsku,
c) Osobie, ktora wyraziła zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo dostępu do tych danych
osobowych oraz ich poprawiania,
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w 4, edycji budżetu
obywatelskiego w Radomsku.

Radomsko,dnia
(czytelny podpis autora projektu)
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