ZARZĄDZENIE NR 46/2017
BURMISTRZA PRZECŁAWIA
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie określenia formularza zgłaszania propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję
zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma.
Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) oraz §13 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
w sprawie budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2018 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu
Gminy Przecław na 2018 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadań do realizowania w ramach budżetu
obywatelskiego miejscowości Tuszyma w 2018 roku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się wzór listy osób popierających propozycje zadań stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Ryszard Wolanin
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Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2017
Burmistrza Przecławia
z dnia 17 maja 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego miejscowości
Tuszyma w 2018 roku

Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy

Tuszyma
Adres
zamieszkania

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

Nr PESEL

Nr tel.:
Kontakt
z wnioskodawcą
E-mail:

Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić tel. na stronie www. przeclaw.org ?

TAK
NIE
Czy zgadza się Pan/Pani by udostępnić adres e-mail na stronie www. przeclaw.org ?

TAK
NIE

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

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

Nieinwestycyjny

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

4. Jaki jest stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowane zadanie/projekt (prosimy wpisać np. że
jest to teren gminny, na którym Gmina może inwestować.

5. Opis szczegółowy zadania/projektu (prosimy opisać czego dotyczy projekt/zadanie, co dokładnie ma być
zrealizowane w ramach projektu, w opisie nie należy wskazywać potencjalnych wykonawców zadania)

Id: 0BC20D7D-2C47-4E73-9E35-7A1FBB6AFBFF. Podpisany

Strona 1

6. Uzasadnienie realizacji zadania/projektu (prosimy opisać zasadnicze informacje dotyczące potrzeby realizacji
zadania, jego znaczenie dla Tuszymy oraz lokalnej społeczności i spodziewane efekty po jego realizacji, w jaki
sposób projekt przyczyni sie do pozytywnego rozwoju miejscowości Tuszyma)

7. Szacunkowy koszt zadania/projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz
ich szacunkowe koszty. 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 dotyczące generowania kosztów eksploatacji (jeśli tak to należny podać jakiego typu to będą koszty,
np. koszty energii, wody, sprzątania, bieżących remontów)

9. 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.)

10. Załączniki obowiązkowe do składanego projektu:
1.Lista poparcia z podpisami co najmniej 10 mieszkańców miejscowości Tuszyma, którzy najpóźniej w dniu
składania podpisu ukończyli 18 rok życia. Każda dodatkowa strona listy poparcia winna mieć taką samą formę.
11. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe):
1.Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu.
2.Szkice sytuacyjne lub zdjęcia.
3.Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania.
4.Inne, istotne dla zgłaszanego projektu - wymienić jakie: .....................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................
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.........................................................................................................................................................................................
..................................
12. Oświadczenia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2016.922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Przecławia 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 18 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 30 czerwca 2017 roku (decyduje data wpływu):
1.Pocztą na adres Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z adnotacją na kopercie „Budżet
obywatelski miejscowości Tuszyma”.
2.W Sekretariacie Urzędu Miejskiego w w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z adnotacją na kopercie
„Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma”.
W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, weryfikujący na każdym etapie
postępowania jest uprawniony do żądania wyjaśnień i przedłożenia oryginałów dokumentów.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2017
Burmistrza Przecławia
z dnia 17 maja 2017 r.
Lista poparcia dla projektu pod tytułem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------w przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę poparcia
Lp.

Imię i Nazwisko *

Adres zamieszkania

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym na niniejszej liście
przez Burmistrza Przecławia w celu realizacji zadania „Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma w 2018”.
* Oświadczam, że w dniu zgłoszenia zadania mam ukończone 18 lat i jestem wpisany do spisu wyborów
Tuszymy.
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