Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów
wraz z listą mieszkańców popierających propozycję

1. Tytuł projektu: (tytuł powinien być jak najkrótszy i oryginalny. Powinien symbolizować pomysł, ale
nie powinien być jego opisem).

2. Skrócony opis projektu: (powinien oddawać istotę projektu, a także zainteresować osoby, które
wezmą udział w głosowaniu. Informacje z tego pola zostaną umieszczone przy opisie projektów na stronie
internetowej Urzędu oraz na Platformie Partycypacji Społecznej będąc "wizytówką„ projektu).

3. Szczegółowy opis projektu: (należy dokładnie wskazać i opisać miejsce realizacji projektu, opisać
czego projekt dotyczy wskazując cele jakie ma realizować, a w szczególności wskazać jego znaczenie dla
mieszkańców. W przypadku projektów nieinwestycyjnych, np. organizacja wydarzeń kulturalnych, festynów,
warsztatów, proszę określić grupę docelową projektu. W przypadku ograniczonej liczby uczestników
konieczne jest przeprowadzenie otwartego naboru z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji).

4. Kryterium ogólnodostępności: (należy dokładnie opisać zasadę ogólnodostępności projektu, w tym
harmonogram udostępniania obiektu).

5. Opis zasobów rzeczowych i kadrowych niezbędnych do realizacji projektu:

6. Harmonogram działań:

Lp.
1
2
3
4
...

Opis działania

Termin realizacji

7. Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj kosztu

...
SUMA

8. Dane kontaktowe autora projektu:

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
e-mail:

Koszt (w złotych)

9. Dodatkowe materiały pomocne przy ocenie (nieobowiązkowe):

Lp.
1.
2.
3.

Opis załącznika (zdjęcia, rysunki, wydruki, projekty, plany.)

...
10. Oświadczenia:
☐ Oświadczam, że mam ukończone 16 lat.
☐ Na podstawie 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 (Dz.Urz.UE.L.Nr.119.1)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w celu
realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów.
☐ Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych
osobowych, dostępną na stronie internetowej www.umhrubieszow.bip.lubelskie.pl w zakładce Ochrona
danych osobowych.

Data

Podpis autora projektu

Lista mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów popierających projekt
Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
którzy na dzień złożenia projektu ukończyli 16 rok życia

1. Tytuł projektu:

Poparcie ww. projektu oznacza zgodę na ewentualne modyfikacje powstałe w wyniku procesu oceny albo
wycofania niniejszej propozycji przez autora(-kę). Podpisując się na liście oświadczam, że na podstawie art.
6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta
Hrubieszowa w celu przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów
oraz zapoznałem(-am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych dostępną na
stronie www.miasto.hrubieszow.pl oraz www.umhrubieszow.bip.lubelskie.pl w zakładce Ochrona danych
osobowych.
2. Wykaz mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów udzielających poparcia projektowi:

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

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Własnoręczny podpis

