
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 224/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 02.07.2019 r. 

 

1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU  

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2020 ROK 

 

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT: 
 

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE:  

Nazwa zadania: 

Miejsce realizacji zadania: 

Koszty realizacji zadania brutto w PLN  

……………………………… PLN brutto, słownie: …………………………………………………………… 

Kategoria projektu (proszę wstawić „X” we właściwej kratce dla wybranego projektu): 

 Projekt mały (do 10 tys. zł)                                                                             Projekt duży (pow. 10 tys. zł) 

Opis zadania (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami)  
 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (prosimy o wskazanie dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany, jakiego 

problemu dotyczy, proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców Miasta Tarnobrzega/osiedla Miasta Tarnobrzega. Należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy 

mieszkańcy skorzystają na jego realizacji. Uzasadnienie powinno przekonać o konieczności realizacji projektu.): 

 

 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania: 

 Adres e-mail:  
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3.  SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU: 

Składowe części projektu Koszt 

1. ……………………………………………………….   

2. ……………………………………………………….   

3. ……………………………………………………….  

4. ……………………………………………………….   

5. ……………………………………………………….  

Suma:   

 

Numer identyfikacyjny projektu 

(wypełnia Urząd Miasta Tarnobrzega wg. daty wpływu i kategorii projektu) 

 

Oświadczenie zgłaszającego projekt 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

procedury głosowania w budżecie obywatelskim. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 

pkt 11 RODO. 

Zapoznałam/em się z zasadami i trybem przeprowadzania budżetu obywatelskiego i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta 

Tarnobrzega, są zgodne  z aktualnym stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie  dostępnych 

rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych 

informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Prezydent Miasta 

Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem adresu: 

iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora 

3. Dane osobowe pozyskane w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego gromadzone są w celu 

zweryfikowania uprawnień zgłaszających zadanie, popierających projekt. Dostęp do tych danych mają osoby 

biorące udział w  

opiniowaniu i weryfikowaniu projektów. 

4. Osoby zgłaszające projekty, popierające projekty w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe wyrażenie poparcia dla 

wyżej wymienionego projektu. 

6. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w zakładce „Tarnobrzeski Budżet Obywatelski” 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega: www.tarnobrzeg.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

1. Lista poparcia mieszkańców Miasta Tarnobrzega udzielających poparcia projektowi zgłaszanemu do budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

2. Inne załączniki (mapy, zdjęcia, rysunki, analizy itp.) 

 

 

 

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

              data i podpis zgłaszającego projekt 

mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl

