Załącznik
do Zasad i trybu przeprowadzenia
Budżetu Obywatelskiego
w Gminie Nowy Wiśnicz

Formularz propozycji projektu
do Budżetu Obywatelskiego
w Gminie Nowy Wiśnicz
Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy
Adres
zamieszkania
Nr PESEL

Kontakt
z wnioskodawcą

Nr tel.:
E-mail:

1. Tytuł projektu (będzie zamieszczony na stronie internetowej)

2. Nazwa Miejscowości, której projekt dotyczy:

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

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

5. Skrócony opis projektu (prosimy opisać maksymalnie w 7 zdaniach zasadnicze informacje
o projekcie; skrócony opis będzie publikowany na stronie Budżetu Obywatelskiego na etapie działań
informacyjnych i głosowania pod adresem www.bo.nowywisnicz.pl)

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci ( cel realizacji projektu,
problem którego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyjaśnienie dlaczego zadanie powinno być
zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, a także jakie grupy
mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

7. Szacunkowy koszt projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części projektu 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.
4
5
...
...
Łącznie szacunkowo:

8. Pozostałe uwagi (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje
istotne dla realizacji projektu. Można np. wskazać podmioty współpracujące przy realizacji zadania,
dołączyć zdjęcia lub szkice związane z realizacją danego projektu, mapę z zaznaczeniem lokalizacji
zgłaszanego projektu lub inną dodatkową dokumentację pomocną przy weryfikacji projektu).

9. Załączniki obowiązkowe do składanego projektu:
•

Lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców danej miejscowości, którzy
najpóźniej w dniu składania podpisu ukończyli 16 rok życia. Każda dodatkowa strona listy
poparcia winna mieć taką samą formę.

10. Oświadczenie:
✓ Oświadczam, że mam prawo wybierania do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, mieszkam pod podanym
wyżej adresem a wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.

11. Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
✓ Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Wiśnicza z siedzibą w Nowy
Wiśnicz, Rynek 38.
2. inspektorem ochrony danych jest Pani Patrycja Powroziewicz, z którym można się kontaktować przez
adres e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności
zgłoszonych danych oraz realizacji procedury przeprowadzenia Budżetu obywatelskiego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procedury przeprowadzenia
Budżetu obywatelskiego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy powyższego rozporządzenia.
7. Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia projektu do Budżetu
Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz.

Czytelny podpis wnioskodawcy:
Formularz należy złożyć w terminie zgodnym z harmonogramem (decyduje data wpływu):
•
•
•

Pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek38, 32-720 Nowy Wiśnicz
z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”.
Osobiście: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38.
Za pomocą poczty elektronicznej na adres: bo@nowywisnicz.pl pod warunkiem, iż formularz,
lista poparcia, ewentualne Oświadczenie oraz załączniki dodatkowe 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.

Lista poparcia dla projektu pod tytułem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------w przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę poparcia

Lp.

Imię i Nazwisko *

Adres zamieszkania*

PESEL*

Podpis*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez
Burmistrza Nowego Wiśnicza z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu realizacji zadania
„Budżet Obywatelski”. Przyjmuję także do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane na
czas realizacji zadania „Budżet Obywatelski” oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy powyższego rozporządzenia,
ponadto oświadczam, że mam ukończone 16 lat i zamieszkuję pod wskazanym adresem a podane dane
są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, iż Burmistrza Nowego Wiśnicza powołał inspektora
ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl.

