
Załącznik Nr 2 do Uchwały LII/396/22 
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lipca 2022r.

Formularz zgłoszenia projektów do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w Bielsku Podlaskim

1. Dane osobowe
a) Imię i nazwisko:

b) Adres zamieszkania:

c) Kontakt do pomysłodawcy
(należy podać numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

2. Podstawowe informacje
a) Nazwa projektu:

b) Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (obowiązkowe jest wskazanie adresu, numeru
geodezyjnego i obrębu działki) :

3. Opis i zakres projektu (zadania)
(należy przedstawić opis projektu, maks. 100 wyrazów):



4. Uzasadnienie zasadności i celowości projektu
(należy uzasadnić potrzebę realizacji  projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie
rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 100 wyrazów):

5. Szacunkowy kosztorys
Składowe części projektu (zadania) Szacunkowy koszt brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Razem:
Dodatkowe załączniki:

- zgoda Zarządzającego – obowiązkowa,
- np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne
itp. wedle uznania Pomysłodawcy.
6. Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

- NIE

- TAK  –  proszę  określić  rodzaj  kosztów  obsługi,  utrzymania  i  eksploatacji  projektu,
generowanych  w  skali  roku,  np.  koszty  sprzątania,  energii,  wody,  bieżących  remontów,
konserwacji

Rodzaj kosztów Szacunkowy koszt brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Razem:



7. Lista  z  podpisami  co  najmniej  15  uprawnionych  mieszkańców  Bielska  Podlaskiego,
popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego

Nazwa projektu (zadania)

Popierając  wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie  i  wykorzystywanie  moich  danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski 
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 
2023 rok.
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
1, 17-100 Bielsk Podlaski,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski, e-mail:iod@bielsk-podlaski.pl, Tel. 85/7318139,
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia na terenie miasta
Bielsk  Podlaski  konsultacji  społecznych  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  jako  części
budżetu miasta na 2023 rok, na podstawie art.5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079)
- mam  prawo  dostępu  do  treści  moich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania,
sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
- podanie  danych  jest  wymogiem  zgłoszenia  projektu  do  Budżetu  Obywatelskiego.  Nie
podanie  wszystkich  wymaganych  danych  może  skutkować  uznaniem  projektu  za
zweryfikowany negatywnie,
- okres przechowywania danych – 5 lat.
Lp Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

13.

14.

15.

 większejW  ilości  osób  popierających  projekt  (zadanie)  należy  dołączyć  w 
oryginale listę w takiej samej formie z nadaniem kolejnych numerów porządkowych.

 przypadku

Ja niżej podpisany zgłaszając projekt (zadanie) pn.:

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wyrażam zgodę na weryfikację 
moich  danych  osobowych  oraz  zgodę  na  umieszczenie  informacji  o  tym,  kto  jest 
pomysłodawcą (imię i nazwisko) wyżej wymienionego projektu, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Wyrażam także zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w 
zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia  na  terenie  miasta Bielsk  Podlaski  konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2023 rok.
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
1, 17-100 Bielsk Podlaski,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski, e-mail:iod@bielsk-podlaski.pl, Tel. 85/7318139,
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia na terenie miasta
Bielsk  Podlaski  konsultacji  społecznych  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  jako  części
budżetu miasta na 2023 rok, na podstawie art.5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559,583,1005,1079),
- mam  prawo  dostępu  do  treści  moich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania,
sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą nikomu udostępniane,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
- okres przechowywania danych – 5 lat.

Data  czytelny podpis 

Wszystkie pozycje od nr 1 do nr 6 obowiązkowo muszą zostać wypełnione.
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