
Załącznik Nr 2 

                                                                                             do regulaminu budżetu obywatelskiego  

  gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU  

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w gminie  Drawsko Pomorskie na 2020 rok 

 

 

 

 

 

(każda część zgłoszenia może być dowolnie rozszerzona na potrzeby treści zgłoszenia)  
 

1. WNIOSKODAWCA: 
1) Imię i nazwisko  

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

....................................................................................................................................................... 
2) Adres zamieszkania:  

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

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

...................................................................................................................................................... 
3) Adres do kontaktu:  

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

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

....................................................................................................................................................... 
4)  Nr telefonu/adres e-mail do kontaktu: 

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

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

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

2.  NAZWA PROJEKTU (należy wpisać pełny tytuł zadania, który powinien być sformułowany tak, 

aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok. Tę część zaleca się wypełnić czytelnie wielkimi 

literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na liście do głosowania):  

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

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

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

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

3. OPIS PROJEKTU: 
1) LOKALIZACJA PROJEKTU (należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie 

podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację  zadania tj. nazwa ulicy/numer, a jeśli to 

możliwe- numer/-y działki/działek, przy czym lokalizacja projektu musi być na nieruchomościach 

będących w posiadaniu gminy Drawsko Pomorskie w momencie składania zgłoszenia): 
…...................................................................................................................................................

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

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



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

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

2) CEL i WSKAZANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY DRZWSKO 

POMORSKIE, KTÓRE MA BYĆ ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

(należy napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania 

proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego 

realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Należy wskazać właściwe zadanie własne gminy zgodnie z 

art. 7 ustawy o samorządzie gminnym lub innymi ustawami oraz zgodność projektu z dokumentami 

strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Drawsko Pomorskie): 
…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

 

3) OPIS PROJEKTU: 
a) na czym polega projekt tj. inwestycja/przedsięwzięcie ze wskazaniem zadań i działań w projekcie 

tzn. co dokładnie ma zostać wykonane oraz jakie główne działania związane są z realizacją 

projektu, 
b) wskazanie czy realizacja zadania wymaga zezwoleń, pozwoleń czy opiniowania ze strony 

właściwych organów lub instytucji.  
.…..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

4) PRZEWIDYWANY OKRES I TERMIN REALIZACJI (rozpoczęcie nie wcześniej niż  
od 01.01.2020 r., zakończenie nie później  niż do 31.12.2020 r.) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU 
1) Koszt całkowity projektu w 

zł:........................................................................................... 

2) Kosztorys projektu:  

Lp. Rodzaj kosztów  
(np. zakup materiałów, zakup usług z 

uszczegółowieniem pozycji kosztorysowych)  
z podziałem na zadania i działania 

Koszt całkowity 
w zł 

Sposób kalkulacji (opis wyliczenia z podaniem 

szacowanych ilości i cen jednostkowych) 

1 2 3 4 
    

x Razem koszt całkowity  x 

 

5.  ZAŁĄCZNIKI:  
1) Lista mieszkańców popierających zgłoszenie - stron   (obowiązkowo), 

2) Mapa lokalizacji projektu – potwierdzona przez pracownika ref. gospodarki 

nieruchomościami i urbanistyki, do kogo należy wskazana działka, przy czym 

lokalizacja projektu musi być na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy 

Drawsko Pomorskie w momencie składania zgłoszenia (obowiązkowo), 

3)  Inne załączniki, ważne dla zgłaszanego projektu (nieobowiązkowo):  
…...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

6.  Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), informujemy 

że: 

1) Administratorem danych wskazanych w ankiecie jest Gmina Drawsko Pomorskie 

działająca przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 



Drawsku Pomorskim ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel.: 943446800, 

adres e-mail: drawsko@post.pl 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Drawsku 

Pomorskim tel. 94346864  

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres przeprowadzenia konsultacji oraz 

w ramach archiwizacji, przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i przepisami w 

zakresie archiwizacji dokumentów. 

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania w tym prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich przetwarzanie niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym.  Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych.  

8) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu, nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora 

projektu, zgłaszanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy 

Drawsko Pomorskie na 2020 rok w zakresie promocji, informacji i ewaluacji 

budżetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok. 

 

 

 

       

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

                                                                                             (data, podpis Wnioskodawcy)  
 

 

 

 
 

 


