WNIOSEK – PROJEKT MIESZKAŃCA
W RAMACH TOSZECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NAZWA PROJEKTU

(max 150 znaków)

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO
DANE WNIOSKODAWCY
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon*
e-mail*
STRESZCZENIE PROJEKTU
(max 250 znaków)

Proszę wskazać kategorie projektu (max 3 kategorie)
Edukacja
Kultura
Ochrona środowiska
Pomoc społeczna
Drogi/komunikacja
Telekomunikacja
LOKALIZACJA PROJEKTU
Adres/skrzyżowanie ulic/ciąg ulic

Sport
Zieleń miejska

Informacje uściślające (jeśli zasadne)
Numery działek ewidencyjnych (jeśli
możliwe do określenia na podstawie mapy
zamieszczonej na toszek.e-mapa.net)
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU

Zdrowie
Przestrzeń publiczna
Inne

SZACUNKOWO OKREŚLONA ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROJEKTU PO JEGO REALIZACJI

OPIS ZASAD PUBLICZNEJ DOSTĘPNOŚCI EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU, OKREŚLENIE PROPONOWANEGO
DYSPONENTA EFEKTÓW PROJEKTU (A W SYTUACJI, GDY JEST TO UZASADNIONE – OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI
PROJEKTU)

PRZEWIDYWANE CELE DO OSIĄGNIĘCIA

Lp

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU (w razie potrzeby proszę rozszerzyć lub dołączyć w formie załącznika)
Element kosztu
Podstawa szacunku

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO
Do wniosku dołączam dodatkową kartę (dodatkowe karty) z szacunkowym
kosztorysem

Liczba załączonych kart

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 ze zmianami) o składaniu fałszywych oświadczeń, oświadczam,
że:
- wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym;
- jestem uprawniony/a zgodnie z Regulaminem Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego do zgłoszenia wniosku
[Pouczenie: Art. 233 § 1 Kodeksu karnego – Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.]
……………………., dnia ………………..
………………………………..
Podpis wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na publikację projektu oraz moich danych (imienia i nazwiska) w związku z realizacją procedury
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Do wniosku załączam listę osób popierających wniosek (liczącą nie mniej niż 9 osób).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb związanych z wyborem projektów mieszkańców w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych)**
…………………………, dnia ………………………..
……………………………
Podpis wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania kanałami elektronicznymi informacji na
temat przyszłych wydarzeń związanych z Toszeckim Budżetem Obywatelskim (w tym na temat przyszłych edycji)***
………………………………, dnia ………………………..

……………………………
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania kanałami elektronicznymi informacji
związanych z badaniem opinii na temat budżetu obywatelskiego***
……………………………., dnia ……………………….

……………………………
Podpis wnioskodawcy

OBJAŚNIENIA
* - Można podać tylko jedną z powyższych informacji: telefon lub e-mail. Zaleca się podanie obydwu.
** - Administratorem danych jest Burmistrz Toszka z siedzibą w Toszku, ul Bolesława Chrobrego 2. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego i nie będą wykorzystywane do innych
celów. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w budżecie obywatelskim.
*** - Zgoda opcjonalna, jej brak nie umożliwia rozpatrzenia wniosku, mieszkaniec ma prawo cofnięcia zgody w każdej
chwili.

