Załącznik nr 1 do Zasad zgłaszania, oceny i wyboru

Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Społecznego Wniosku do Budżetu Gminy Wołomin
NA ROK 2021
1. NAZWA PROJEKTU

2. CEL PROJEKTU

2. KATEGORIA (zaznaczyć „X” przy jednej kategorii, do której przypisany jest projekt)
□ PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
□ AKTYWNY MIESZKANIEC
□ WOŁOMIN ODNOWA
□ WOŁOMIN KULTURA
3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
prosimy wpisać dokładny adres oraz dane właściciela lub zarządcy terenu; numer ewidencyjny działki
i obręb (dane można sprawdzić na stronie internetowej wolomin.e-mapa.net).

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU
streszczenie założeń projektu (do 5 zdań) służące do publikacji w mediach (biuletyn, strona internetowa
itp.)

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU zawierający:
- cel projektu,
- adresatów projektu (do kogo jest kierowany),
- co zostanie zrealizowane w ramach projektu,
- dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany,
- kto będzie mógł korzystać z efektów projektu i jakie będą zasady korzystania z niego.

6. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU
Składowe części projektu

Szacunkowy koszt

1
2
3
4
5
6
7
OGÓŁEM:
7. PRZEWIDYWANE ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA ZREALIZOWANEGO
PROJEKTU (UWAGA: przy kosztach powyżej 10% wartości projektu uwzględnienie kosztów eksploatacji
jest obowiązkowe)
Eksploatacja i utrzymanie

Przewidywany koszt

1
2
3
4
OGÓŁEM:
8. INFORMACJE O AUTORZE PROJEKTU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
wybrane cyfry nr PESEL
Numer telefonu
Adres e-mail
9. ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE

X

X

X

X

X

X

Nazwa załącznika

Proszę zaznaczyć „X” jeśli dotyczy

Lista poparcia projektu (min. 15 mieszkańców)
Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo
małoletniego
Zgoda na realizację projektu
10. ZAŁĄCZNIKI NIEOBOWIĄZKOWE
Nazwa załącznika

Proszę zaznaczyć „X” jeśli dotyczy

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu
Zdjęcia dotyczące projektu
Inne ...................................................................
Inne ...................................................................
11. UWAGI DODATKOWE

12. OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za
składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować
o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym formularzu.
2. Oświadczam, że spełniam warunki, określone w Zasadach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy
Wołomin na rok 2021, uprawniające do zgłoszenia projektu oraz będę przestrzegać jego zapisów.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin;
2) kontakt z inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wołominie: iod@wolomin.org.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji projektu
zgłoszonego do Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na podstawie art 6 ust. 1 lit. e RODO.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca usługi na rzecz Administratora danych
(w zakresie przygotowania i obsługi aplikacji do głosowania oraz niszczenia dokumentów).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia
sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania
spowoduje nieważność niniejszego formularza.

….................................., dnia …......................
miejscowość

…......................................................................
czytelny podpis autora projektu

