Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/11/19
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 lutego 2019 roku
Formularz zgłoszenia zadania
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego

1. Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko

PESEL

ulica
Adres zamieszkania
nr domu
kod
pocztowy

nr mieszkania
–

poczta

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
budżetu obywatelskiego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).
Administratorem danych osobowych jest Starosta Piaseczyński z siedzibą w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul Chyliczkowska
14.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Piasecznie pod adresem www.bip.piaseczno.pl w zakładce Ochrona danych osobowych – RODO.

…………………………………
data

…………………………………
podpis

2. Podstawowe informacje
a. Tytuł zadania

b. Miejsce lokalizacji zadania oraz pula, z której ma być realizowane zadanie
(adres, numer ewidencyjny działki)

c. Opis projektu
(do 2 tys. znaków)

d. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
(do 500 znaków)

3. Koszt realizacji zadania
a. Szacunkowy kosztorys
Rodzaj działań

Koszt (zł brutto)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Łącznie

b. Szacunkowy roczny koszt utrzymania efektu realizacji zadania
(wypełniać w przypadku uznania, że projekt będzie generował koszty utrzymania w kolejnych latach)

4. Wykaz załączników
☐ Lista podpisów mieszkańców popierających wniosek do budżetu obywatelskiego
☐ …………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ …………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

☐ Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do składania propozycji zadań do budżetu
obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
☐ Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne
ze stanem faktycznym i prawnym.

…………………………………
data

…………………………………
podpis

