
Formularz zgłoszenia

projektu do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

wraz z listą mieszkańców Miasta Tarnobrzega popierających ten projekt

Podpisaną kartę projektu, wraz z listą podpisów osób popierających projekt należy dostarczyć
osobiście lub pocztą na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7,

39-400 Tarnobrzeg do dnia 31 lipca 2018 r.

1. Numer identyfikacyjny projektu

(wypełnia Urząd Miasta Tarnobrzega)

2. Tytuł projektu:

3. Nazwa Osiedla

4.  Lokalizacja  projektu (proszę  podać adres(y),  gdzie  zadanie  będzie  realizowane,  można do
zgłoszenia  załączyć  wydrukowaną  mapę.  Można  użyć  informacji  ze  strony  internetowej:
tarnobrzeg.geoportal2.pl)

5. Skrócony opis projektu  (Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać maksymalnie
1000 znaków. Zostaną one opublikowane na potrzeby głosowania. Opis ten powinien wskazywać
najistotniejsze elementy projektu oraz przekonywać do oddania głosu na projekt.):

6. Szczegółowy opis  projektu (W miarę możliwości  prosimy o podanie szczegółowych danych
dotyczących projektu. Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących projekt czy
zadanie. Wybór konkretnego podmiotu realizującego dany projekt zostanie dokonany przez Gminę
Tarnobrzeg w ramach procedur określonych prawem.): 

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu  (prosimy o wskazanie dlaczego projekt powinien
zostać zrealizowany,  jakiego problemu dotyczy,  proszę napisać,  jaki  jest  cel  realizacji  projektu
i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców Miasta Tarnobrzega/osiedla Miasta
Tarnobrzega. Należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego
realizacji. Uzasadnienie powinno przekonać o konieczności realizacji projektu.):
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8. Szacunkowe koszty projektu:

Składowe części projektu Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Suma: 

9. Dane adresowe i kontakt do autora lub autorów projektu, który byłby wykorzystany w celu
pozyskania  dodatkowych  wyjaśnień,  informacji  od  autora(ów)  projektu  lub  w  celu
ewentualnych uzgodnień itp.

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kontakt (telefon i/lub e-mail)

10. Podpis autora(ów) projektu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla
potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  przeprowadzenia  Tarnobrzeskiego  Budżetu
Obywatelskiego na rok 2019 zgodnie z obowiązującymi Krajowymi i Wspólnotowymi przepisami
dotyczącymi danych osobowych.

Data Czytelny podpis

11. Załączniki:

1) Lista z podpisami osób popierających projekt.  Listę należy dostarczyć w wersji papierowej
w oryginale. Załącznik obowiązkowy.

2) Inne załączniki. Załączniki nieobowiązkowe (Zdjęcie/a, Mapa/y, Ekspertyza/y, Analiza/y 
prawna/e, Rekomendacje).
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Lista z podpisami osób popierających projekt 

do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Tytuł projektu:

Po przekazaniu przez autora(ów) wypełnionego projektu „Formularza zgłoszenia projektu do Tarnobrzeskiego
Budżetu Obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców Miasta Tarnobrzega popierających ten projekt” do Urzędu
Miasta Tarnobrzega, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Tarnobrzega,  ul.  Kościuszki  32,  39-400
Tarnobrzeg.

2. Celem zbierania danych jest realizacja procesu przeprowadzenie Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2019.

3. Podając swoje dane mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe wyrażenie poparcia dla
wyżej wymienionego projektu.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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