Załącznik Nr 1 do Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy
Adres
zamieszkania
Wnioskodawcy (do
kontaktu z Urzędem
Miejskim)

Ulica: .........................................................................................................................................................
Nr domu: .........................................

Nr mieszkania: ..............................................

Nr PESEL
Wnioskodawcy

Nr tel.:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić tel. na stronie www.obywatelskibb.pl?

TAK
NIE

Kontakt
z Wnioskodawcą
E-mail:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić adres email na stronie www.obywatelskibb.pl?

TAK
NIE

1. Tytuł zadania/projektu (będzie zamieszczony na stronie internetowej)

2. Rodzaj zadania/projektu (prosimy postawić znak „X” w odpowiednim polu poniżej)
Ogólnomiejski

Lokalny

3. Nazwa Osiedla, którego zadanie/projekt dotyczy (jeśli zaznaczono „Lokalny”)

4. Lokalizacja miejsca realizacji zadania/projektu (prosimy wskazać miejsce realizacji zadania, jeżeli
jest to możliwe podać dokładny adres lub opisać obszar w sposób, który umożliwi jego jednoznaczną
identyfikację; w celach pomocniczych zasadne jest dołączenie mapy lub rysunku sytuacyjnego danego
obszaru)

5. Jaki jest stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowane zadanie/projekt (prosimy
uwzględnić to, że realizacja zadania odbywa się tylko na gruncie, na którym miasto może zgodnie z
prawem inwestować. W razie wątpliwości co do stanu własnościowego należy skontaktować się
właściwym Wydziałem UM np. Wydziałem Mienia Gminnego i Rolnictwa
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6. Opis szczegółowy zadania/projektu (prosimy opisać czego dotyczy projekt/zadanie, co dokładnie
ma być zrealizowane w ramach projektu. Opis ten będzie zamieszczony na stronie Budżetu
Obywatelskiego na etapie działań promocyjnych i dla celów głosowania, pod adresem
www.obywatelskibb.pl)

7. Szacunkowy koszt zadania/projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części
zadania oraz ich szacunkowe koszty, w tym ewentualny koszt opracowania dokumentacji projektowej).
Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne)
Składowe części zadania (prosimy podać
w punktach lub wpisać od razu szacunkowy koszt
Koszt
w polu „Łącznie szacunkowo”)
1.
2.
3.
...
...
...
Łącznie szacunkowo:
8. Uwagi inne (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne
dla realizacji projektu/zadania. Można np.: wskazać podmioty współpracujące przy realizacji zadania, w
przypadku projektów dotyczących osób niepełnoletnich np. uczniów szkół lub dzieci przedszkolnych wskazać rozwiązania dotyczące zapewnienia opieki, zgody opiekunów prawnych, transportu, itd.)
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9. Załączniki obowiązkowe do składanego projektu:
1. Lista poparcia z podpisami co najmniej 25 mieszkańców miasta Bielska-Białej, którzy
najpóźniej w dniu składania podpisu ukończyli 16 rok życia. Każda dodatkowa strona listy
poparcia winna mieć taką samą formę.
2. Oświadczenie podmiotu zgodne ze wzorem zawartym w niniejszym formularzu (w tym
zarządcy/właściciela
nieruchomości,
kierownika/dyrektora
miejskiej
jednostki
organizacyjnej) – składane tylko w przypadku gdy projekt/zadanie wymaga współpracy
instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych lub miejskich jednostek organizacyjnych, w
tym przejęcia odpowiedzialności za realizację zadania w przypadku jego wykonania;
10. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe):
1.
2.
3.
4.

Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu.
Szkice sytuacyjne lub zdjęcia.
Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania.
Inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie: .....................................................................................

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

11. Oświadczenia:
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U z 2016,
poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Bielska-Białej dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz
procedury przeprowadzenia Budżetu obywatelskiego. Przysługuje mi także prawo dostępu
do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, mieszkam pod podanym wyżej adresem a wszystkie dane
podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Czytelny podpis wnioskodawcy:
Formularz należy złożyć w terminie do 1 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu):
1. Pocztą na adres Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z
adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”.
2. W Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6.
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: projekty@obywatelskibb.pl pod warunkiem, iż
formularz, lista poparcia, ewentualne Oświadczenie oraz załączniki dodatkowe będą stanowiły
skan oryginalnych dokumentów.
Uwaga: w razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów,
p o d m i o t weryfikujący na każdym etapie postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i
przedłożenia oryginałów dokumentów.
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Lista poparcia dla projektu pod tytułem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(wpisać tytuł zadania)
(podpisy min. 25 mieszkańców)

Lp.

Imię i Nazwisko *

Adres zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Podpis

21.
22.
23.
24.
25.
......
......
......
......
......

w przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę poparcia
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym na niniejszej
liście przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w celu realizacji zadania „Budżet Obywatelski 2019”.
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OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu ……….......................................................................................................................
z siedzibą ...................................................................................................................................................
KRS/NIP*...................................................................................................................................................
niniejszym oświadczam (-y), że:
1) wyrażam(-y) zgodę na realizację zadania publicznego pod nazwą ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................;
2)* wyrażam(-y) zgodę na realizację działań inwestycyjnych na nieruchomości, której jesteśmy
właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą* oznaczonej jako działka ......................................
objęta księgą wieczystą Kw nr.......................................................... prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej, obwód (gm. katastralna) .............................................................................................;
3)* jako podmiot zewnętrzny wobec Miasta Bielska-Białej oświadczam (-y) że w przypadku
zakwalifikowania zgłoszonego projektu do realizacji, zobowiązuję (-emy) się do zawarcia z
Miastem Bielsko-Biała umowy użyczenia wymienionej wyżej nieruchomości, na warunkach
określonych przez Miasto, w szczególności dotyczących zakresu uprawnień biorącego do używania,
czasu trwania umowy oraz przejęcia odpowiedzialności za realizację zadania w przypadku jego
wykonania.

Bielsko-Biała, dnia ..............................................

.....................................................................
(czytelny podpis i/lub pieczęć)

* niepotrzebne skreślić
Strona 6 z 6

