Załącznik Nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA
do zrealizowania w ramach
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KIELCE
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU (pola obowiązkowe)
- nazwa (maksimum 265 znaków)

- proponowana lokalizacja (maksimum 265 znaków)

nr obrębu, nr działki, adres, wskazanie lokalizacji (np. skrzyżowanie ulic A i B) - wyznaczona na podstawie
Geoportalu Miasta Kielce www.gis.kielce.eu

- szacunkowy koszt (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania)

2. OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM (pole obowiązkowe)

(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zadania, w jaki sposób realizacja
zadania wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Kielc, zasady korzystania z efektu realizacji
zadania przez ogół mieszkańców)

3. DODATKOWE INFORMACJE (pole fakultatywne)
(uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.)
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4. DANE WNIOSKODAWCY (pola obowiązkowe)
1. Imię i nazwisko: …………………………….……………………………………………
adres zamieszkania: Kielce ………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………..……………
nr telefonu: ……………………………………………………….…………………………
adres e-mail: ……………………………………………………………………………….

PESEL

PODPIS

Złożenie podpisu przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
pełnej treści wniosku, za wyjątkiem publikacji danych osobowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce.
Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kielce oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie
dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem
danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303
Kielce.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w Formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na
terenie miasta Kielce, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych
informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
……………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)
Kontakt do Wnioskodawcy zadania.
Wyrażam

zgodę/nie

wyrażam

zgody*

na

udostępnienie

adresu

mailowego

………………………………………...… oraz nr telefonu ………………………………….
autorom innych propozycji, mieszkańcom, przedstawicielom mediów, w celu wymiany
opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp. (*proszę podkreślić wybraną odpowiedź).

……………………………..…………………..
podpis osoby udostępniającej adres mailowy/telefon
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