
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/16 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 23 maja 2016 r. 

Formularz zgłoszeniowy 
propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017 rok 

wraz z listą mieszkańców miasta Ozimek popierających tę propozycję. 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 2 - 10 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 6, jest obowiązkowe. 

1. Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy                 i 
Miasta w Ozimku) 

 

2. Tytuł zadania 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być 
realizowane zadanie) 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

4. Opis zadania (w przypadku braku miejsca na formularzu, proszę skorzystać z dodatkowej karty, którą 
należy oznaczyć jako zał Nr 1 do formularza; uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby 
zostać wykonawcą zadania). 

…...……………………………………………………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………….………………….…...…………………………………………………………………..
…………………………………...…………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…….…...……………………..
………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………..….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....…...
…………………………………………………………………………………..……….…………………………
………………………………………………………………..……….……………………………………………
……………………………………………..………….……………………………………………………………
…………………………..………….………………………………………………………………………………
………..………….…................................................................................................................................................ 
 
 
 

 



5. Szacunkowe koszty zadania ( proszę uwzględnić wszystkie składowe zadania oraz ich szczunkowe 
koszty) 

Składowe części zadania Koszt 
1.  
2.  
3.  
4.  
Łącznie:  

6. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców miasta Ozimek popierających zadanie,innych niż 
jego autorzy, stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna 
mieć taką sama formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji 
pisemnej w oryginale). 

7. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, 

jakie? …………………………………………………………………………………….…. 

8. Kontakt do autorów propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla autorów 
innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, 
ewentualnych uzgodnień itp. (proszę podkreślić wybraną odpowiedź). 

a) wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu mailowego do ww. celów, 
………………………………………………................................................................. 
podpis osoby udostępniającej adres mailo …………………………..................................... 

b) nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów. 

Uwaga: 

- dane kontaktowe do autorów propozycji zadania, ale tylko do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta w 
Ozimku, podaje się na następnej stronie formularza, 

- strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości. 

9. Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (tylko do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta w 
Ozimku). 

Imi ę i nazwisko 
(czytelnie) 

Kontakt (e-mail, telefon) 
(czytelnie) 

Oświadczam, że jestem 
mieszkańcem Ozimka* 

1.   
2.   
3.   

* proszę złożyć swój podpis dla potwierdzenia prawdziwość oświadczenia 

10. Osoba/osoby, spośród autorów propozycji zadania, upoważniona/upoważnione 
do kontaktu z Urzędem Gminy i Miasta w Ozimku. 

1) …………………………………….……... 

2) …………………………………….……... 

3) …………………………………………… 

 
 
 
 
 



Lista mieszkańców Ozimka, 

popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego Ozimka na 2017 rok 

(innych niż autorzy zadania) 
 

Tytuł zadania 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 
2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015r. poz. 
2135 oraz 2281, z 2016r. poz. 195 ); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli 
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Ozimka . 

2) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez jej 
autorów. 

Lp. Imi ę i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 
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