Załącznik Nr 1
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Nazwa projektu: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
Dane PRZEWODNICZĄCEGO Wnioskodawcy należy wpisać w pierwszym wierszu poniższej tabeli.
Osoba składająca podpis oświadcza, że:
1)
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka 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.
2)
mam ukończone 16 lat, mieszkam pod podanym adresem a wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
Adres zamieszkania
L.p.

Imię i Nazwisko
Ulica

Nr domu

Nr
mieszkania

PESEL

Nr telefonu

Adres e-mail

dot.
Przewodniczącego

dot.
Przewodniczącego

Czytelny podpis

1
2
3
4
5
6
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Adres zamieszkania
L.p.

Imię i Nazwisko
Ulica

Nr domu
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dot.
Przewodniczącego

dot.
Przewodniczącego

Czytelny podpis

7
8
9
10
11
12
13
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Tytuł projektu
(będzie zamieszczony na stronie internetowej)

Lokalizacja miejsca realizacji projektu
(należy wskazać miejsce realizacji projektu, jeżeli jest to możliwe podać adres lub opisać obszar w sposób, który umożliwi
jego identyfikację; w celach pomocniczych zasadne jest dołączenie mapy lub rysunku sytuacyjnego danego obszaru)

Opis szczegółowy projektu
(należy opisać czego dotyczy projekt, co dokładnie ma być zrealizowane w ramach projektu)

Skrócony opis projektu
(należy opisać w maksymalnie 5 zdaniach zasadnicze informacje o projekcie; ten skrócony opis będzie opublikowany na
stronie Budżetu Obywatelskiego na etapie działań informacyjnych i głosowania)
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Szacunkowy koszt projektu
(należy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części projektu oraz jego szacunkowe koszty).
Uwaga! projekt nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów na następne lata.

Składowe części projektu

Koszt

1.
2.
3.
...
...
Łącznie szacunkowo:
Inne informacje
Jeśli to konieczne, można przedstawić inne niż wyżej wymienione informacje istotne dla realizacji projektu, np.:
- wskazać podmioty współpracujące przy realizacji projektu,
-w przypadku projektów dotyczących osób niepełnoletnich- wskazać rozwiązania dotyczące zapewnienia opieki, zgody
opiekunów prawnych, transportu, itd.

Załączniki (nieobowiązkowe):
1)
2)
3)
4)

dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu;
szkice sytuacyjne lub zdjęcia;
mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania;
inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Formularz należy złożyć w informacji - kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub wysłać na adres- Urząd
Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dopiskiem na kopercie „Budżet
Obywatelski”.
W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na każdym
etapie postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i przedłożenia oryginałów dokumentów.
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