Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy projektów
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 r.
1. Dane osobowe*
a) Imię i nazwisko:
b) Adres zamieszkania:
c) PESEL:
d) Kontakt: (numer telefonu i/lub adres e-mail)
2. Podstawowe informacje*
a) Nazwa projektu:
b) Lokalizacja projektu:
1. Opis projektu*
(należy przedstawić opis projektu, maks. 200 wyrazów)
2. Uzasadnienie*
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku
realizacji projektu, maks. 200 wyrazów)
3. Szacunkowy kosztorys*
Kategorie kosztów
1.
2.
3.
…
RAZEM:

Koszt

4. Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu (dotyczy
projektów inwestycyjnych)*:

5. Przykładowe załączniki: mapa z naniesioną lokalizacją projektu, wizualizacja projektu, zdjęcia, ekspertyzy,
analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja techniczna itp.
*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE!
Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do załączonych materiałów i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i
nieodpłatne publikowanie w celach promocyjnych mojego projektu oraz procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy
Olecko na 2019 rok
Data ………………………………….... czytelny podpis ………………………..……………

[Wpisz tutaj]

Załącznik do Formularza zgłoszeniowego projektu
Lista mieszkańców gminy Olecko, popierających propozycję projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego
Nazwa projektu…………………………………………………………..……………………...

Oświadczam , że jestem mieszkańcem Gminy Olecko.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

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

Imię i nazwisko

Podpis

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy Olecko (oprócz wnioskodawcy), popierających projekt,
stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę
za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (Listę należy załączyć w wersji elektronicznej jako skan
dokumentu)
Załącznik nr 2 do Regulaminu

[Wpisz tutaj]

KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY OLECKO NA 2019 ROK
Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy Olecko zamieszkały na jej terenie, który ukończył
16 lat.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt z zakresu ochrony
zdrowia z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać czytelnie
swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Zasady głosowania:
- głosujący wybiera jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt z zakresu ochrony zdrowia
- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.
Głos uznaje się za ważny w przypadku gdy:
- głosujący złożył tylko jedna kartę do głosowania (elektronicznie lub w wersji papierowej),
- na karcie wybrano co najmniej jeden projekt,
- podano poprawne dane, w tym PESEL
- podpisano oświadczenie o ochronie danych osobowych.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (adresu) przez administratora danych: Gminy
Olecko, ul. Plac Wolności 3, 19-40 Olecko, zgłoszonych dla potrzeb związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 r. Wyrażanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w mechanizmie Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 r.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko, ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@olecko.eu , tel: 87 520 09 68.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda oraz art. 6 ust. 1 pkt. a oraz art. 7 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) tzw. RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych. Pozostanie to bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pomimo cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane
osobowe do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych ma prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez
administratora.
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w
przepisach o archiwizacji.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Projekty inwestycyjne
LP.

NAZWA PROJEKTU

CAŁKOWITY KOSZT*

WYBÓR

1.
2.
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Projekty z zakresu ochrony zdrowia
LP.

NAZWA PROJEKTU

CAŁKOWITY KOSZT*

WYBÓR

1.
2.
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu przedsięwzięcia.

[Wpisz tutaj]

Dane głosującego (proszę wypełnić)
Imię:.........................................................
Nazwisko:................................................
PESEL:



Uwaga! W przypadku osób niezameldowanych na terenie Gminy Olecko, należy również wpisać adres zamieszkania:

Data i podpis
................................................................................

[Wpisz tutaj]

