Formularz zgłoszeniowy projektu MIĘKKIEGO do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
Uwagi:
1. Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe wraz z oświadczeniem. Niewypełnienie jednego z punktów 1-7 lub niezaznaczenie któregokolwiek z
punktów wskazanych w oświadczeniu powoduje, iż projekt nie będzie rozpatrywany.
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia mieszkańców przesyła się pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,
97-400 Bełchatów lub składa się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,
pok. 410) w godz. pon.-pt. 7:30 – 15:30, wt. 7:30-18:00).

1. Nazwa zadania (max 150 znaków)

2. Lokalizacja zadania (np. Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu)

3. Opis projektu (dokładny opis zadania, na czym ma polegać, jakie zajęcia i atrakcje zawierać)

4. Uzasadnienie (cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i w jaki sposób przysłuży się
mieszkańcom)

5. Harmonogram (należy uwzględnić wszystkie działania wpisane w rubryce Opis projektu ze wskazaniem
na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia każdego z nich)
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa działania
(tożsama z nazwą działania wskazanego w rubryce Opis
projektu)

Planowany termin
rozpoczęcia
poszczególnych działań

Planowany termin
zakończenia poszczególnych
działań

6. Szacunkowe koszty projektu:
Koszt:
7. Kontakt do pomysłodawców (pole obowiązkowe)

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

e-mail

8. DODATKOWE INFORMACJE (pole fakultatywne)
(uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.)

OŚWIADCZENIE
Zgłaszając projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2020 rok, moje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z
art. 6, ust. 1, lit. a) 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) dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679”, oraz na podstawie art.
5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
W związku z tym oświadczam, że:
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt do
Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających
dotyczących stwierdzonych naruszeń Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr IX/52/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Ponadto oświadczam, że:
☐
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr IX/52/19 z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
☐

Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa na 2020 rok, dostępną na stronie internetowej: www.decydujemy.belchatow.pl

☐

Jestem uprawniony do zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa poprzez fakt zamieszkania na
terenie miasta Bełchatowa, a wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

☐

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania oraz
załącznikach, w tym dane zawarte w załączniku stanowiącym listę poparcia dla propozycji projektu zadania są
prawidłowe.

☐

Z chwilą złożenia projektu przenoszę nieodpłatnie na rzecz Miasta Bełchatowa całości praw autorskich majątkowych
wraz z prawami zależnymi do projektu, na następujących polach eksploatacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą znaną
techniką, 2) publicznego odtwarzania, 3) wykorzystywania w materiałach promocyjnych miasta Bełchatowa.

☐

Wyrażam zgodę na upublicznienie treści projektu zadania w Internecie na stronach internetowych: www.belchatow.pl,
www.decydujemy.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym Miasta Bełchatów facebook oraz w publikacjach. Wyłącznie
w tych celach, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym: prasie, radio, telewizji.

☐

Jestem świadoma/y odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych
oświadczeń.
....................................................
Podpis projektodawcy/projektodawców

