PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI –
WNIOSEK ZGŁOSZENIA ZADANIA
(termin składania wniosków upływa 16 lutego 2018 r.)
1. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko/Nazwa
organizacji pozarządowej
i imię i nazwisko osoby
reprezentującej
Adres zameldowania na pobyt
stały lub czasowy/Siedziby
organizacji pozarządowej
PESEL/Nr KRS lub inny
Dane wnioskodawcy do
szybkiego kontaktu w
procedurze weryfikacji
wniosków: numer telefonu i
adres e-mail
2. Część miasta, na której terenie ma być realizowane zadanie (odpowiednie
zakreślić znakiem X)
Część północna
Część południowa

3. Proponowana nazwa zadania
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4. Informacje o zadaniu i przedsięwzięciach wchodzących w jego skład:
w tym:
- opis zadania
- wskazanie lokalizacji
- szacunkowy koszt wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania

5. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

6. Data i podpis wnioskodawcy
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7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016
r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia procedury w ramach Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas prowadzenia procedury
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Pyskowice. Dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wniosków.
Pyskowice, dnia……………………

……………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

8. Oświadczenia






Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
Do wniosku dołączam listę osób popierających wniosek (liczącą nie mniej niż 15 osób).
Oświadczam, że jestem uprawniona(-ny) zgodnie z Procedurą Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego, do zgłoszenia wniosku.
Jestem świadoma(-my) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na
podstawie dostępnych Gminie Pyskowice rejestrów, ewidencji lub innych danych.
Jestem świadoma(-my) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych
informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Pyskowice, dnia……………………

……………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy
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8. Lista poparcia dla wniosku
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram wniosek na realizację zadania pn.
………………………………………………………………………………….
w …………………….. części miasta.
Wpisując się na poniższą listę poparcia przyjmuję do wiadomości, iż podanie moich danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności poparcia, a także że podane przeze mnie informacje będą przetwarzane
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016, poz. 922) przez
administratora danych – Burmistrza Miasta Pyskowice, dla potrzeb weryfikacji ważności głosu poparcia w procedurze
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku i mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania.
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