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Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok 2020
Wypełnij dane w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami.
Nazwa projektu
Nazwa powinna być sformułowana w taki sposób, żeby informowała o treści projektu. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do
głosowania.

Poziom zgłaszanego projektu
(wybierz jedno pole)

ogólnomiejski
dzielnicowy
(wpisz nazwę dzielnicy)

Lokalizacja projektu
Ulica i nr / rejon ulic
w Warszawie

Inne istotne informacje
dotyczące lokalizacji np.
nr działki, obręb,
dysponent terenu

Opis projektu
Opisz, na czym polega projekt i z jakich działań, elementów będzie się składał.
Opisz, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu. Uwzględnij, że mieszkańcy powinni móc korzystać nieodpłatnie
z tego projektu. Określ: minimalną dostępność w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy 6:00 a 22:00,
z uwzględnieniem soboty lub niedzieli (w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie
sprzętu lub urządzeń) oraz wskaż zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia
oraz kryteria naboru (w przypadku gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców).
Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych.

ew. cd. w załączniku nr ......

Uzasadnienie realizacji projektu
Uzasadnij, dlaczego warto zrealizować projekt. Opisz problemy, które rozwiązuje lub napisz, na jakie potrzeby odpowiada.

ew. cd. w załączniku nr .....

Kategoria tematyczna projektu
edukacja

komunikacja publiczna i drogi

kultura

ochrona środowiska

pomoc społeczna

przestrzeń publiczna

sport

zieleń miejska

inna (proszę wpisać)
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci

młodzież

dorośli

seniorzy

osoby z niepełnosprawnością

inni (proszę wpisać)

Szacunkowy koszt realizacji projektu
Oszacuj koszt realizacji projektu. Uwzględnij koszt wykonania
projektu, jego eksploatacji w roku wykonania i koszt oznakowania
graficznego
dedykowanego
budżetowi
obywatelskiemu.
Ostatecznego ustalenia wysokości kosztów realizacji projektu
dokonają urzędnicy. Skorzystaj z przykładowego cennika na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

(wpisz kwotę)

Załączniki:
A. Wymagane
Lista poparcia dla projektu do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020
potwierdzenie przyjęcia1

B. Dodatkowe
Zgoda autora na wykorzystanie utworu dla celów budżetu obywatelskiego, w tym zgoda na nieodpłatne opublikowanie utworu w ESOG
dokument wymagany
dokument niewymagany
potwierdzenie przyjęcia2

C. Inne (numerowane)
1.
potwierdzenie przyjęcia1

2.
potwierdzenie przyjęcia1

3.
potwierdzenie przyjęcia1

4.
potwierdzenie przyjęcia1

1

Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz.

DANE PROJEKTODAWCÓW:
A. DANE PROJEKTODAWCY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

–

Kod pocztowy

Warszawa

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Podanie adresu e-mail lub telefonu kontaktowego projektodawcy do kontaktu jest konieczne.
Fakultatywnie:
Nie wyrażam zgody na upublicznienie mojego imienia i nazwiska w elektronicznym systemie obsługi budżetu
obywatelskiego w m.st. Warszawie (ESOG), w którym będą zawarte informacje o złożonym przeze mnie projekcie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji o:
przebiegu budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020,
kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie,
realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie.
Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z obowiązującym prawem.

B. DANE POZOSTAŁYCH PROJEKTODAWCÓW:
Wypełnia się tylko, gdy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców.

PROJEKTODAWCA
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

–

Kod pocztowy

Warszawa

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
PROJEKTODAWCA
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Nr mieszkania

–

Warszawa

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Podpis(y) projektodawcy(-ców) lub jego opiekuna prawnego (ich opiekunów prawnych)

