
Załącznik nr 1
do Regulaminu

Budżetu Obywatelskiego
Miasta Kalisza na 2021 rok

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok

1. Nazwa projektu.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(krótka jednoznaczna nazwa, w przypadku projektów inwestycyjnych należy obowiązkowo podać w nazwie dokładny
adres)

2.  Rodzaj  zgłaszanego  projektu  (postawić  znak  „[X]”,  wskazujący  rodzaj  projektu  oraz
osiedle/sołectwo w przypadku projektu lokalnego)

2.1. LOKALNY [  ]

os. Asnyka os. Chmielnik os. Czaszki os. Dobro

os. Dobrzec P os. Dobrzec W os. Kaliniec os. Korczak

os. Majków os. Ogrody os. Piskorzewie os. Piwonice

os. Rajsków os. Rogatka os. Rypinek os. Szczypiorno

os. Śródmieście I os. Śródmieście II os. Tyniec os. Widok

os. Winiary os. Serbinów os. Zagorzynek Soł. Dobrzec

Soł. Sulisławice Soł. Sulisławice Kol.

2.2. OGÓLNOMIEJSKI

 2.2.1. ogólnomiejski  [  ]         2.2.2. ogólnomiejski zielony [  ] 

3. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (np. adres, nazwa instytucji, budynku, nr działki, obręb).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................…..
…………………………………………………………………………………………..................…..

4. Opis projektu.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..................................…………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. Informacja o dostępności projektu dla mieszkańców Kalisza w przypadku jego realizacji.
……………………….................................................................................................………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



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

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz beneficjenci.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………….......................................................................................……..
……………………………………….......................………………………………………………….
……………………………………….......................………………………………………………….

7. Harmonogram działań związanych z realizacją projektu.

Opis działania Termin działania

8. Szacunkowe koszty projektu.

Elementy projektu Szacunkowe koszty brutto

1. zł

2. zł

3. zł

4. zł

5. zł

6. zł

ŁĄCZNIE: zł

9. Kontakt do Wnioskodawcy/Wnioskodawców projektu:

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów: ……………………………………………..............…

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………...

10. Załączniki:

a) lista poparcia projektu (załącznik obligatoryjny),
b) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego projektu,
c) mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu,
d) inne, istotne dla zgłaszanego projektu, jakie?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



11. Oświadczenia:
1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Kalisza.
2. Oświadczam,  że  wszystkie  podane  w  formularzu  i  załącznikach  informacje  są  zgodne

z aktualnym  stanem  prawnym  i  faktycznym,  wraz  z  załącznikiem  stanowiącym  listę
poparcia projektu.

3. Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  treścią  Regulaminu  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta
Kalisza na 2021 rok.

……………………………………………….
                       Data i podpis Wnioskodawcy/ów projektu

Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z przeprowadzeniem konsultacji w  sprawie „Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok”:

Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu
przy  Głównym Rynku 20.  Z administratorem można kontaktować się:  listownie  kierując  korespondencję  na  adres
62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62/765 43 00 lub  przez e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD).  Z  IOD  można  kontaktować  się:  listownie  kierując
korespondencję  na  adres  62-800  Kalisz  Główny  Rynek  20,  telefonicznie:  62/765  43  56  lub  przez  e-mail:
iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Budżetu
Obywatelskiego  Miasta  Kalisza  na  2021 rok”  na  zasadach  określonych  w „Regulaminie  Budżetu  Obywatelskiego
Miasta Kalisza na 2021 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Kalisza. Podstawą prawną przetwarzania
danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów
uchwały Rady Miasta Kalisza tj.  art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych).

Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom,  z  którymi  Prezydent  Miasta  Kalisza  będzie  współpracował  w  celu  przeprowadzenia  konsultacji
społecznych.  Dane  zostaną  przekazane  komórkom  organizacyjnym  Urzędu  Miasta  Kalisza  oraz  jednostkom
organizacyjnym Miasta Kalisza dokonującym weryfikacji zgłoszonych projektów.

Przechowywanie danych.
Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  konsultacji  i  ustalenia  wyników,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie  archiwalnym i  archiwach  i  wydanych  na  jej  podstawie  przepisów  wykonawczych,  zgodnie
z którymi  dokumenty  po  5  latach  przechowywania  w  archiwum  zakładowym  podlegają  ekspertyzie  archiwalnej
przeprowadzonej przez archiwum państwowe pod kątem zasadności jej dalszego przechowywania.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony
danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych nie jest  obowiązkowe,  jednak od ich podania uzależniony jest  udział  w konsultacjach
społecznych w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok”.


