Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2018
Burmistrza Lubrańca
z dnia 9 października 2018 r.
Formularz zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Gminy

Lubraniec

1. Podstawowe informacje :
a) nazwa/tytuł projektu :
…………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………...……
b) projektodawca/projektodawcy : ( imię i nazwisko )
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………
c) numer PESEL ………………………..………………………………………………………….
d) adres zamieszkania………..……………………………………………………………………..
e) dane kontaktowe: telefon ……………………………… mail……………………….…………
2. Opis projektu: ( prosimy opisać zakres projektu i co dokładnie ma zostać wykonane,
wskazując główne działania związane z realizacją projektu )
………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….…..…
…………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………..…….
3. Lokalizacja/miejsce projektu: ( prosimy opisać miejsce albo obszar na którym ma być
realizowany projekt )
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………..………….
4. Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu : ( prosimy opisać jaki jest cel realizacji
projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić w jaki
sposób realizacja wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców )
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Wstępny kosztorys projektu z wyszczególnieniem jego składowych :
Składowe projektu
1)
2)
3)
Całkowity koszt projektu :

Koszt realizacji

Uwagi

6. Koszty utrzymania projektu w kolejnych latach: ( prosimy podać rodzaj kosztów
utrzymania projektu w kolejnych latach np. koszty sprzątania, koszty eksploatacji, konserwacji )
……………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………..………………….
7. Załączniki :
a) dodatkowe ( w zależności od projektu ) typu: mapy, wizualizacje, szkice, rysunki i inne
dane/materiały/dokumenty dostarczające dodatkowych informacji na temat zgłaszanego
projektu .
………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………...……………………………
Oświadczenie :
Zgodnie z rozporządzeniem 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 ), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s. 1
wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec.
Administratorem danych jest Gmina Lubraniec.
Z chwilą złożenia projektu Projektodawca/Projektodawcy zrzeka się/ zrzekają się na
rzecz Gminy Lubraniec całości praw autorskich i majątkowych do projektu na wszystkich polach
eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm. ) .

……………………………………………………….
( podpis projektodawcy/projektodawców )

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE PROJEKTU :
L.p. Imię i nazwisko

Numer PESEL

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oświadczenie :
Zgodnie z rozporządzeniem 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 ), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s. 1
wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec .
Administratorem danych jest Gmina Lubraniec.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2018
Burmistrza Lubrańca
z dnia 9 października 2018 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI GMINY LUBRANIEC NA ROK ……….
1. Dane obowiązkowe :
a) Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….......
b) Numer PESEL……………………………………………………………………………....
Zasady ważności głosu :
1. Aby glos był ważny należy wybrać co najwyżej 3 projekty z listy projektów zamieszczonych na karcie do głosowania
w kolejności losowej. O wyborze decyduje ilość uzyskanych punktów przez dany projekt. Wyboru dokonuje się
poprzez wpisanie liczb 1, 2, 3 w odpowiednich polach w kolumnie „ Wybór”. Liczba 3 oznacza oddany głos na projekt
najwyżej oceniany z listy projektów z liczbą punktów 3.
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL osoby głosującej,
a także podpisanie karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

Oddaję swój głos na następujące projekty :
WYBÓR

Nazwa Projektu

Krótki opis

Szacunkowy koszt

Oświadczenie :
Na podstawie 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 ), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s. 1, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Gminę Lubraniec w celu realizacji Budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec .
……………………………………………………………
( podpis głosującego )

