Załącznik nr 6

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK*
I. Informacje o projekcie
Imię i nazwisko
zgłaszającego zadanie

⎕ projekt ogólnomiejski
⎕ projekt ogólnomiejski rejonowy………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł projektu
(max do 80 znaków)

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której powinien zostać
zrealizowany projekt
(ulica, nr działki)

Szacunkowy koszt realizacji projektu**

Skrótowy opis projektu. Proszę opisać
czego dotyczy projekt (max. 1000 znaków)

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

II. Informacje o zgłaszającym projekt
Imię i nazwisko zgłaszającego
Adres zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Numer telefonu
Adres e –mail

III. Szczegółowy opis projektu



Uzasadnienie realizacji projektu
Proszę w kilku zdaniach opisać np.:
 Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania?
Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami?
 Na ile jest on niezbędny do realizacji?
 Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce.

Załączniki do projektu:
Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. plany, kosztorysy, szkice
sytuacyjne i inne dokumenty:
1. Lista poparcia projektu (projekt musi zostać poparty przez min.30 osób dla projektu ogólnomiejskiego i 15 osób dla
projektu rejonowego)- załącznik obligatoryjny
2. Mapka z dokładnym zaznaczeniem terenu realizacji inwestycji - załącznik obligatoryjny.
3. Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych osób małoletnich osób.
4. Deklaracja zgody na realizację inwestycji.
5. Deklaracja zgody na współfinansowanie inwestycji.
6. Wzór umów ze spółdzielniami/wspólnotami mieszkaniowymi.

IV. Lista poparcia
Tytuł projektu:
..............................................................................................................................................................................................
⎕ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji
wydatków z Sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego.
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OŚWIADCZENIA:
Klauzula informacyjna
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.
2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście
pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i e RODO w celu wykonania zadania zgłoszonego w ramach VII edycji Budżetu
Obywatelskiego w interesie publicznym na podstawie zgody oraz ustawy o samorządzie gminnym art. 5a (Dz.U. z 2018 poz. 994 z poź. zm.).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe zgłoszenie zadania w ramach VII edycji Budżetu
Obywatelskiego w Sosnowcu.
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym
przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa
na wniosek zrealizuje Administrator.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi
wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami
prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.



Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1231 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
zrzeczenie się praw autorskich do niniejszego zadania.



Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Jednocześnie jestem
świadomy(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.



Oświadczam, że projekt – o ile jest to możliwe – uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696)

Podpis (imię i nazwisko) i data składającego formularz:

Formularz należy złożyć w terminie podanym na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl (decyduje data wpływu):
1. Pocztą na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Budżet
Obywatelski”.
2. Osobiście: w Wydziale Kultury i Promocji Miasta al. Zwycięstwa 20, pok. 503e
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl pod warunkiem, że formularz oraz lista
poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów.

