Załącznik Nr 3 do Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego

Formularz propozycji projektu

Imię i nazwisko
zgłaszającego
Adres
zamieszkania:

5 ostatnich
cyfr PESEL

Miejscowość:
Ulica:
* * * * * *

Nr domu:
Nr tel.:
Tytuł projektu

Nr mieszkania:
E-mail:

Wartość projektu wg oceny wnioskodawcy.
Streszczenie projektu
Proszę w kilku zdaniach opisać czego projekt dotyczy.

Uzasadnienie realizacji projektu.

Załączniki do projektu:
Do formularza, można dołączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. zdjęcia, szkice sytuacyjne,
plany, kosztorysy.
1. …............................................................................................................................ .......
2. …...................................................................................................................... .............
3. …......................................................................................................................... ..........
4. …...................................................................................................................................
5. …......................................................................................................................... ..........
Oświadczenia:
•Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych
w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Gminy Błonie, czyli Budżetu Obywatelskiego.
•Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.
•Z chwilą złożenia projektu Pomysłodawca zrzeka się na rzecz Gminy Błonie całości praw autorskich majątkowych do
projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)
Podpis składającego formularz:

Formularz należy złożyć w terminie do 31 lipca 2018 r.
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
• osobiście w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pok. 1
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: bo@um.blonie.pl - pod warunkiem, że formularz oraz lista
poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów.
Wykaz osób popierających zgłoszenie propozycji projektu.
Tytuł projektu

Oświadczam, że popieram zgłoszenie propozycji realizacji niniejszego projektu:
lp.
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