Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy
Adres
zamieszkania

Ulica: .........................................................................................................................................................
Nr domu: .........................................

Nr mieszkania: ..............................................

Nr PESEL

Nr tel.:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić tel. na stronie www.klodawa.eu ?

TAK
NIE

Kontakt
z wnioskodawcą
E-mail:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić adres email na stronie www.klodawa.eu ?

TAK
NIE

1. Tytuł zadania/projektu (będzie zamieszczony na stronie internetowej)

2. Numer Osiedla, którego zadanie/projekt dotyczy

3. Lokalizacja miejsca realizacji zadania/projektu (prosimy wskazać miejsce realizacji zadania, jeżeli
jest to możliwe podać adres)

4. Jaki jest stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowane zadanie/projekt (prosimy
wpisać np. czy jest to teren: gminny, wspólnoty mieszkaniowej, Skarbu Państwa, spółdzielni
mieszkaniowej itp.;)

5. Opis szczegółowy zadania/projektu (prosimy opisać czego dotyczy projekt/zadanie, co dokładnie
ma być zrealizowane w ramach projektu)

6. Skrócony opis zadania/projektu (prosimy opisać w maksymalnie 7 zdaniach zasadnicze informacje
o projekcie/zadaniu; ten skrócony opis będzie publikowany na stronie www.klodawa.eu )

7. Szacunkowy koszt zadania/projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części
zadania oraz ich szacunkowe koszty. Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne)
Składowe części zadania (prosimy podać
w punktach lub wpisać od razu szacunkowy koszt
Koszt
w polu „Łącznie szacunkowo”)
1.
2.
3.
...
...
Łącznie szacunkowo:
8. Uwagi inne (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne
dla realizacji projektu/zadania. Można np. wskazać podmioty współpracujące przy realizacji zadania)

9. Załącznik do składanego projektu:
1. Lista poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców miasta Kłodawa, którzy
najpóźniej w dniu składania podpisu ukończyli 16 rok życia. Każda dodatkowa strona listy
poparcia winna mieć taką samą formę.

10. Oświadczenia:




Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Burmistrza Kłodawy dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz
procedury przeprowadzenia Budżetu obywatelskiego. Przysługuje mi także prawo dostępu
do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, mieszkam pod podanym wyżej adresem a wszystkie dane
podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Czytelny podpis wnioskodawcy:
Formularz należy złożyć w terminie do ...........6.11.2017r.......... (decyduje data wpływu):
1.
2.
3.

Pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa z adnotacją na
kopercie „Budżet obywatelski”.
W punkcie informacyjnym Urzędu
Za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@klodawa.wlkp.pl pod warunkiem, iż formularz
oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginalnych dokumentów.

W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na
każdym etapie postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i przedłożenia oryginałów
dokumentów.

