FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021
Uwaga: Formularz wypełnij w sposób czytelny, zalecane używanie drukowanych liter.

1. Tytuł projektu (do 10 słów)

2. Kategoria zgłaszanego projektu (proszę wstawić „x” oraz podać nazwę osiedla w przypadku projektu
osiedlowego)
OGÓLNOMIEJSKI
OSIEDLOWY

Osiedle:

3. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (obowiązkowe jest wskazanie adresu, numeru geodezyjnego
i obrębu działki)
Uwaga: w przypadku zgłaszania projektu innego niż inwestycyjny, zlokalizowanego na nieruchomościach
nie będących własnością Miasta Białystok lub na nieruchomościach stanowiących własność Miasta
Białystok obciążonych na rzecz osób trzecich, niezbędne jest dołączenie oświadczenia podmiotu
posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości do celów
realizacji projektu.
Numer geodezyjny i obręb działki

Adres

4. Skrócony opis projektu (zasadnicze informacje o projekcie)

5. Szczegółowy opis projektu (proszę opisać czego dotyczy projekt, co ma zostać zrealizowane
w ramach projektu, opis powinien być precyzyjny, jednoznaczny i na tyle wyczerpujący, aby umożliwić
identyfikację kluczowych elementów składających się na projekt). Uwaga: opis nie może wskazywać
podmiotu, który miałby zostać wykonawcą projektu.

6. Odbiorcy projektu (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają na realizacji projektu)

7. Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców (ogólnodostępność)
(np. godziny otwarcia obiektu, zasady korzystania, warunki uczestnictwa)

8. Uzasadnienie realizacji projektu (cel realizacji projektu, wyjaśnienie w jaki sposób jego realizacja
wpłynie na życie mieszkańców, argumenty przemawiające za potrzebą realizacji projektu)

9. Dostępność projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami (proszę opisać czy projekt uwzględnia zasady
uniwersalnego projektowania, tzn. rozwiązania umożliwiające korzystanie z niego zwłaszcza przez osoby
z niepełnosprawnościami)

Wstępny kosztorys projektu z wyszczególnieniem jego części składowych (powinien uwzględniać
wszystkie niezbędne elementy projektu, pozwalając na właściwe i precyzyjne oszacowanie kosztów, w tym
np. koszt opracowania koncepcji)

10.

lp.

Składowe części projektu

Szacunkowy koszt brutto

1.

zł

2.

zł

3.

zł

4.

zł

n

zł
łącznie

zł

11. Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
TAK
(proszę określić rodzaj kosztów utrzymania i eksploatacji projektu, generowanych w skali roku,
np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
lp.

Rodzaj kosztów

Szacunkowy koszt brutto

1.

zł

2.

zł

n

zł
łącznie

zł

Uwaga: Integralną część formularza stanowią:
- karta z danymi osobowymi Projektodawcy (pkt 13),
- dwie karty z poparciem mieszkańców Białegostoku (pkt 14 i 15).
Informacje z kart służą tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Strony z tymi danymi
nie będą udostępnione do publicznej wiadomości.

12. Załączniki (proszę wstawić „x” przy załączanym dokumencie)
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (obowiązkowe w przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba
małoletnia)
Oświadczenie dotyczące udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu
(obowiązkowe w przypadku zgłaszania projektu innego niż inwestycyjny, zlokalizowanego
na nieruchomościach nie będących własnością Miasta Białystok lub na nieruchomościach stanowiących
własność Miasta Białystok obciążonych na rzecz osób trzecich)
Dodatkowe (istotne dla projektu, np. zdjęcia, mapy)

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ TĘ STRONĘ NA ODDZIELNEJ KARTCE

13. Dane Projektodawcy1 (Projektodawcą może być tylko jedna osoba; informacje służą do wiadomości
Urzędu Miejskiego w Białymstoku)

imię i nazwisko

adres zamieszkania

nr telefonu, adres e-mail
(podanie danych jest
nieobowiązkowe posłuży usprawnieniu oceny)

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta
Białystok, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych danych na podstawie dostępnych Miastu
Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych.
Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do załączonych materiałów i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie
i nieodpłatne publikowanie w celach informacyjnych dotyczących projektu oraz procedury Budżetu
Obywatelskiego 2021.

data i czytelny PODPIS Projektodawcy
(w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego)

1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska
1, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021, na podstawie uchwały
Nr XIX/318/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl.. z 2020 r.
poz. 504).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest wymogiem zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021. Nie podanie
wszystkich wymaganych danych może skutkować uznaniem projektu za zweryfikowany negatywnie.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ TĘ STRONĘ NA ODDZIELNEJ KARTCE

14. Poparcie propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021
Ja, niżej podpisana/y 2 …………..………………………………………………………………..……….….
(imię i nazwisko osoby popierającej projekt)
zamieszkała/y1……………….………………………………………………………………………….……
(adres zamieszkania w Białymstoku)
popieram propozycję projektu pn. 3 …………………..…………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………….……..…..
……………………………………………………………………………………....……………………….
składanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

czytelny PODPIS popierającego
(w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021, na podstawie uchwały
Nr XIX/318/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz.
504).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest wymogiem zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021. Nie podanie
wszystkich wymaganych danych może skutkować uznaniem projektu za zweryfikowany negatywnie.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
3
Dotyczy również ewentualnego wycofania niniejszego projektu przez Projektodawcę, modyfikacji lub połączenia
z innymi zgłoszonymi projektami.

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ TĘ STRONĘ NA ODDZIELNEJ KARTCE

15. Poparcie propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021
Ja, niżej podpisana/y 1 ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby popierającej projekt)
zamieszkała/y1……………….……………………………………………………………………...……
(adres zamieszkania w Białymstoku)
popieram propozycję projektu pn. 2 …………………..………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………....……
składanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

czytelny PODPIS popierającego
(w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego)

1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021, na podstawie uchwały
Nr XIX/318/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2020 r. poz. 504). Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest wymogiem zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021. Nie podanie
wszystkich wymaganych danych może skutkować uznaniem projektu za zweryfikowany negatywnie.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2
Dotyczy również ewentualnego wycofania niniejszego projektu przez Projektodawcę, modyfikacji
lub połączenia z innymi zgłoszonymi projektami.

