Numer projektu – wypełnia UMP

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2019 rok
(formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Pozycje zaznaczone * są wymagane.
1.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. PROJEKTU*
Nazwa:

Lokalizacja:

Charakter

(proszę zaznaczyć):

□ projekt ogólnomiejski

□ projekt osiedlowy
(proszę wpisać nazwę):

Nazwa osiedla: Borowiczki, Ciechomice, Dworcowa, Góry,
Imielnica,
Kochanowskiego,
Kolegialna,
Łukasiewicza,
Międzytorze, Miodowa, Podolszyce Południe, Podolszyce Północ,
Pradolina Wisły, Radziwie, Skarpa, Stare Miasto, Trzepowo,
Tysiąclecia, Winiary, Wyszogrodzka, Zielony Jar

Kategorie projektu
zaznaczyć max. 3):

(proszę

□ zdrowie
□ infrastruktura
□ edukacja

□ kultura
□ sprawy obywatelskie
□ środowisko

□ sport
□ inna:

□ dzieci

□ seniorzy

□ zwierzęta

□ młodzież

□ osoby niepełnosprawne □ inni:

□ dorośli

□ rodziny z dziećmi

Potencjalni użytkownicy
projektu (proszę zaznaczyć max. 3):

2.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU *
(zostanie podany do publicznej wiadomości)

3.

PEŁNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU*
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4.

UZASADNIENIE*
Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1.
Cel i potrzeba realizacji projektu;
2.
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3.
Atrakcyjność projektu.

5.

ŁĄCZNY SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU*:

Składowe projektu:

Koszt

1.
2.
3.
4.

RAZEM:
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6.

SZACUNKOWE KOSZTY GENEROWANE PRZEZ PROJEKT
W KOLEJNYCH LATACH* (np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media,
sprzątanie):

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.
2.
3.
4.

RAZEM:

7.

ZAŁĄCZNIKI (mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty
istotne dla zgłaszanego projektu)

Nr

Nazwa:

Nr

Nazwa:

Nr

Nazwa:

Nr

Nazwa:

Nr

Nazwa:
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LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT*
do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2019 rok
(30 podpisów poparcia na projekt ogólnomiejski, 15 podpisów poparcia na projekt osiedlowy)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1; 2. kontakt z
inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu; 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu
Budżetu Obywatelskiego Płocka zgodnie z przepisami regulaminu; 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. dane osobowe przechowywane będą przez
okres niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji; 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 7. każdy ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji wniosku .

Nazwa projektu:

Charakter

(proszę zaznaczyć)

:

□ projekt ogólnomiejski

□ projekt osiedlowy

Pomysłodawca(y): (imię i nazwisko)

LISTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
L
p

Imię i nazwisko

Adres zameldowania (ulica, numer domu/numer
mieszkania)

Podpis
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY POMYSŁODAWCY*
(kwestionariusz osobowy w formie pisemnej należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

Pomysłodawca(y):

1. DANE I KONTAKT DO POMYSŁODAWCY/LIDERA GRUPY POMYSŁODAWCÓW
ZGŁASZANEGO PROJEKTU:
Imię i nazwisko:

PESEL:
Adres zameldowania:

Adres do korespondencji:

Dane kontaktowe:
tel.:

e-mail:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1; 2. kontakt z
inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu; 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu
Budżetu Obywatelskiego Płocka zgodnie z przepisami regulaminu; 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. dane osobowe przechowywane będą
bezterminowo, kategoria A. w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku .
Z chwilą złożenia projektu Pomysłodawca zrzeka się nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasto Płock całości praw autorskich
majątkowych wraz z prawami zależnymi do projektu, na następujących polach eksploatacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą znaną
techniką, 2) wprowadzanie do obrotu zarówno w Polsce jak i zagranicą, 3) publiczne odtwarzanie, 4) wykorzystywanie
w materiałach promocyjnych Gminy Miasto Płock.

□

jestem zainteresowany prezentacją swojego projektu na spotkaniu z mieszkańcami (jeśli projekt zostanie pozytywnie

zweryfikowany i poddany głosowaniu oraz w przypadku organizacji spotkania)

Podpis Pomysłodawcy/Lidera grupy
pomysłodawców
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