
 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/260/2017 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
do realizacji w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018 

 

Nazwa 
projektu:  

 

Lokalizacja 
projektu:  

 

 

Podstawowe informacje o zgłaszającym projekt:  
 

1. Imię nazwisko osoby zgłaszającej projekt:   

2. Adres zamieszkania osoby z pkt 1: 
(formularz można złożyć jedynie dla rejonu swojego zamieszkania) 

 

PESEL osoby z pkt 1:  

Nr tel. do 
kontaktu 

z osobą z pkt 1 

 E-mail  

Opis projektu (należy przedstawić czego dotyczy projekt, w tym jego główne założenia 
i działania, które będą podjęte przy jego realizacji): 

 

Uzasadnienie (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać komu będzie służył 
projekt, jaki problem rozwiąże zrealizowanie projektu): 

 



 

 

Szacunkowy kosztorys projektu: ……………………………………… zł 

Składowe projektu: 
1. ………………………………..  
2. ……………………………….. 
3. ………………………………...  

Koszt brutto składowych: 
……………………………………… zł 
……………………………………… zł 
……………………………………… zł 

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki do projektu  (do formularza można załączyć 
dokumentację pomocną przy zaopiniowaniu projektu np. kosztorys szacunkowy, mapę 
zdjęcie lub inne materiały będące w posiadaniu zgłaszającego): 

1. ………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… 

OŚWIADCZENIE:  
• Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich 
działań i prac w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018. 

• Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
• Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922): 
1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich 

(47 – 100), pl. Myśliwca 1; 
2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach  

Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018; 
3) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości zgłoszenia projektu w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018. 

Podpis zgłaszającego projekt: 
……………………………………………………………………………………………… 

Lista osób popierających realizacje projektu: 
Lp. Nazwisko, imię osoby 

popierającej projekt Adres zamieszkania PESEL Podpis 

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

 


