
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII.228.2021

Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 24 marca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy zadania
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok  

CZĘŚĆ I: DANE ZADANIA                             

Nazwa/Tytuł zadania                                              

Opis zadania (proszę opisać w szczególności zakres zadania i prace do wykonania, wskazując główne
działania związane z realizacją zadania)

Lokalizacja/miejsce realizacji zadania (proszę podać dokładny adres, względnie numer działki  lub
opisać miejsce albo obszar na jakim ma być realizowane zadanie)

Uzasadnienie  realizacji  zadania  (proszę  opisać  jaki  jest  cel  realizacji  zadania,  jakiego  problemu
dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane
i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)

Szacunkowy koszt zadania (kwota brutto) wraz z uzasadnieniem jej wyliczenia

Lp. Składowe zadania Koszt brutto
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…

Łączny koszt zadania

Strona nr …….



Pozostałe załączniki (np. zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania, mapy związane z lokalizacją zadania,
projekty, kosztorysy itp.)

Lp. Rodzaj załącznika liczba

CZĘŚĆ II: DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość)

Telefon

E-mail

Strona nr …….



CZĘŚĆ. III. OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW ZADANIA

1.  Ja,  niżej  podpisany/na składając  niniejszy formularz  wyrażam równocześnie  zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konsultacji społecznych dotyczący Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie
dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.
2. Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne z prawdą.
3. Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  dostępnej  na  stronie
www.bip.zlotow.pl oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska jako autora projektu zadania w materiałach
promocyjno-informacyjnych  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  przygotowywanych  przez  Urząd
Miejski w Złotowie.
5. Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.   

                                                                                                     ……………………………..
                                                                                                                       (podpis/y autora/rów)

Uwaga!
Skan  podpisanego  oświadczenie  autora/autorów  zadania  należy  dołączyć  do  formularza
zgłoszeniowego. 

Strona nr …….



Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Nazwa/tytuł zadnia:

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć dowolną liczbę
propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji elektronicznej do formularza dostępnego na
platformie https://zlotow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski w formie załącznika. 
Wpisując  się  na  listę  wyrażam  równocześnie  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  konsultacji  społecznych  dotyczących  Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1. 
Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że  zapoznałam/em się z  treścią  klauzuli  informacyjnej  dostępnej  na stronie  www.bip.zlotow.pl  oraz że  zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu  do moich danych
osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) Podpis

Strona nr  …...

https://zlotow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski


Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Nazwa/tytuł zadnia:

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć
dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale.
Wpisując  się  na  listę  wyrażam  równocześnie  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  konsultacji  społecznych  dotyczących  Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1. 
Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że  zapoznałam/em się z  treścią  klauzuli  informacyjnej  dostępnej  na stronie  www.bip.zlotow.pl  oraz że  zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu  do moich danych
osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) Podpis

Strona nr  …...



Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Nazwa/tytuł zadnia:

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć
dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale.
Wpisując  się  na  listę  wyrażam  równocześnie  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  konsultacji  społecznych  dotyczących  Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1. 
Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że  zapoznałam/em się z  treścią  klauzuli  informacyjnej  dostępnej  na stronie  www.bip.zlotow.pl  oraz że  zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu  do moich danych
osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) Podpis

Strona nr  …...


