FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PROJEKTU OBYWATELSKIEGO
„KARTA PROJEKTU”
WNIOSKODAWCA  mieszkaniec Gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16 rok życia w roku






poprzedzającym dany rok budżetowy, pod warunkiem, że uzyska dla zgłaszanego
przez siebie projektu poparcie przynajmniej dwudziestu czterech pozostałych
mieszkańców Gminy Jaworze
instytucja kultury działająca na obszarze Gminy Jaworze
organizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego działania Gminę Jaworze
rada rodziców szkoły lub przedszkola z terenu Gminy Jaworze
Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze

TYTUŁ PROJEKTU

TYP PROJEKTU

LOKALIZACJA
ZADANIA

OPIS ZADANIA

 inwestycyjny
 nieinwestycyjny
 zgłaszany przez organizację działającą na rzecz młodzieży
(§ 4 ust. 2 pkt 1)
 zgłaszany przez organizację działającą na rzecz seniorów
(§ 4 ust. 2 pkt 2)
 zgłaszany przez organizację pozarządową w związku z obchodami 30-lecia RP (§ 4
ust. 2 pkt 3)
Proszę opisać miejsce realizacji projektu – lokal lub działka, prawo dysponowania nieruchomością.

Proszę opisać co ma zostać wykonane i jakie są główne działania w ramach projektu.

UZASADNIENIE

Proszę opisać cel projektu, problemy, rezultaty, oddziaływanie projektu na realizację zadań
gminnych oraz poziom życia mieszkańców

CZAS TRWANIA
ZADANIA

Okres realizacji – np. do końca listopada br.

GRUPY
DOCELOWE
OBJĘTE
PROJEKTEM

Proszę opisać jakie grupy mieszkańców skorzystają z projektu – proszę o wskazanie grup
zawodowych, społecznych, wieku, płci etc.

BUDŻET
PROJEKTU

Proszę wskazać na następujące koszty: (1) inwestycyjne, (2) organizacyjne, (3) utrzymania w
przyszłości.

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY
(imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)1
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1

Członek Komisji, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 3.

Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

Zdjęcie/zdjęcia zgłaszanego zadania
Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania
Inne – istotne zdaniem Wnioskodawcy informacje
Lista podpisów
Uchwała właściwej instytucji

LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY JAWORZE, POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ PROJEKTU
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W JAWORZU NA 2019 ROK
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2 Wpisując

się na listę, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania Budżetu
Obywatelskiego w Jaworzu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze
zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Jaworze.

