Inowrocławski Budżet Obywatelski
Formularz zgłoszenia propozycji projektu
Data wpłynięcia formularza:

Numer formularza

Pieczęć i podpis osoby przyjmującej

IBO. ………………..

Wypełnia pracownik Urzędu Miasta Inowrocławia

UWAGA: Prosimy o uzupełnianie pól drukowanymi literami

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...……
Adres zameldowania:…………………………………………………………………………………..
PESEL:…………………………………

Telefon kontaktowy:……………………………….

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………….

Informacje o projekcie
Nazwa projektu

Osiedle, na którym będzie realizowany projekt



Osiedle Mątwy



Osiedle Piastowskie





Osiedle Stare Miasto



Osiedle Szymborze

 Osiedle Uzdrowiskowe

1

Osiedle Solno

Dokładna lokalizacja projektu

Kategoria projektu
W przypadku, gdy projekt dotyczy więcej niż jednej z nich prosimy o wskazanie głównej
kategorii



Infrastruktura



Sport





Edukacja



Środowisko

 Zdrowie

Kultura

 Inna: jaka? ………………………………………………………………………….
Krótki opis projektu
Prosimy o przedstawienie opisu projektu, który nie będzie przekraczał 1200 znaków ze
spacjami. Opis zostanie opublikowany w formularzu do głosowania na stronie
www.bo.inowroclaw.pl.

2

Pełny opis projektu
Prosimy o przedstawienie pełnego opisu projektu zawierającego m.in. określenie grupy
docelowej, wskazanie wpływu efektów projektu na poprawę życia w mieście i uzasadnienie
poniesienia nakładów finansowych na jego realizację.

3

Koszt projektu
Prosimy o określenie szacunkowego kosztu projektu. Przykładowe koszty wybranych
realizacji dostępne są na stronie www.bo.inowroclaw.pl.

Oświadczenia autora projektu:
1) Zgodnie z art. 7 pkt 5 i art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres mailowy oraz
numer telefonu kontaktowego przez Gminę Miasto Inowrocław. Na podstawie art. 24 ust.1
ww. ustawy zostałem poinformowany przez administratora danych, którym jest Gmina Miasto
Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 w Inowrocławiu, o celu
zbierania danych, tj. przystąpieniu do realizacji procedury budżetu obywatelskiego przez
Miasto Inowrocław, prawie dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania
oraz dobrowolności podania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym
podmiotom.
2) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkaniu na
terenie Miasta Inowrocławia, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także,
że zapoznałem się z treścią Regulaminu Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok
2018, który jest dostępny na stronie www.bo.inowroclaw.pl. Jestem świadomy/a możliwości
weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w Urzędzie
Miasta Inowrocławia rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy/a
odpowiedzialności wynikającej z podania nieprawdziwych informacji i składania
nieprawdziwych oświadczeń.
3) Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawienia. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu
obywatelskiego jest Gmina Miasto Inowrocław reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Inowrocławia z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.
.
data
czytelny podpis

Załączniki
Obowiązkowe:
Lista poparcia wniosku zawierająca co najmniej 15 podpisów mieszkańców Inowrocławia
Nieobowiązkowe:
Oświadczenie właściciela/użytkownika nieruchomości, mapy, zdjęcia, plany, analizy prawne, szkice itp.
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Nazwa załącznika

4

