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Formularz zgłoszenia projektu do budżetu 
obywatelskiego 

Zachęcamy do zgłaszania projektu bezpośrednio na stronie budzet.rydultowy.pl. Prosimy stosować
ten formularz tylko w przypadku braku możliwości zgłoszenia projektu poprzez stronę internetową.

W przypadku przekazywania formularza poprzez e-mail prosimy o przesłanie wersji edytowalnej. 

I. Podstawowe informacje o zadaniu
1. Nazwa projektu*:

2. Opis projektu*:



3. Szczegółowy cel / uzasadnienie *:

4. Miejsce realizacji zadania / Lokalizacja projektu* (Wskaż miejsce / adres najbliższe realizacji projektu):



5. Koszty* (Podsumuj wszystkie koszty "twarde" (zakupy konkretnych materiałów) i "miękkie" (np. koszty 
szkoleń) i wprowadź otrzymane kwoty ):

Nazwa 
Jednostka miary

(np. metr,
sztuka) 

Cena jednostki 
Liczba jednostek

(np. 10 sztuk) Łączny koszt 



Nazwa 
Jednostka miary

(np. metr,
sztuka) 

Cena jednostki Liczba jednostek
(np. 10 sztuk) Łączny koszt 

* pola obowiązkowe

6. Kategoria kwotowa projektu (Można zaznaczyć tylko jedną wartość)

Do kwoty 20 000,00 zł

Do kwoty 50 000,00 zł

Do kwoty 130 000,00 zł

7. Podkategoria:

Sport i rekreacja

Drogi i organizacja ruchu

Zieleń i ochrona środowiska

Przestrzeń publiczna

Ochrona zdrowia

Inne

Załączniki:
1)  Lista poparcia
Obowiązkowym załącznikiem jest lista osób popierających projekt (co najmniej 20 osób). 

2) Dodatkowe załączniki
Jeżeli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, konieczne jest przedstawienie 
pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia Żeby załączyć do projektu materiały graficzne, trzeba je
zanonimizować pod kątem danych osobowych. Należy również złożyć oświadczenie, że jest się ich właścicielem 
i wyraża się zgodę na ich opublikowanie, albo podać źródło ich pochodzenia. W przeciwnym wypadku załączniki 
nie zostaną opublikowane na stronie projektu. 



II. Dane osoby zgłaszającej zadanie (w przypadku kilku wnioskodawców proszę wpisać dane 
wnioskodawcy głównego, pola należy wypełnić pismem drukowanym, )

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Ulica*

Nr domu* Nr
mieszkania*

Miejscowość* Kod
pocztowy*

Nr telefonu* E – mail

Rok urodzenia*

Niniejszym  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  przeze  mnie  we

wniosku,  przez  Urząd Miasta Rydułtowy z  siedzibą  w Rydułtowach przy ul.  Ofiar  Terroru 36,  celem zgłoszenia

projektu do budżetu obywatelskiego Miasta Rydułtowy na 2024 rok, okres ich przetwarzania ustala ustawa z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach ze zmianami.

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:

https://rydultowy.pl/strona-937-rodo.html

 
  

……………………………………..…………….
 imię i nazwisko, podpis        
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