Formularz zgłoszenia projektu
do Budżetu Obywatelskiego
Formularz należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie
www.obywatelski.lublin.eu, wydrukować, podpisać i dostarczyć do
Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lublin w terminie
od 28 kwietnia od godz. 8 do 31 maja 2017 r. do godz. 18.

1. Numer identyfikacyjny projektu
(wypełnia Urząd Miasta Lublin)

2. Tytuł projektu (tytuł powinien odnosić się do treści projektu):

3. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:

4. Lokalizacja projektu (np. numer działki przy projekcie inwestycyjnym)

5. Skrócony opis projektu (Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać maksymalnie
1000 znaków. Zostaną one opublikowane na potrzeby głosowania. Opis ten powinien wskazywać
najistotniejsze elementy projektu oraz przekonywać do oddania głosu na projekt):

6. Szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją (W miarę możliwości prosimy o podanie
szczegółowych danych dotyczących miejsca realizacji projektu. Zachęcamy do skorzystania
z miejskiego geoportalu, na którym można sprawdzić własności działek oraz ich numery:
www.geoportal.lublin.eu. Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących projekty.
Wybór konkretnego podmiotu realizującego dany projekt zostanie dokonany przez Gminę Lublin
w ramach procedur określonych prawem):

7. Szacunkowe koszty projektu:
L.p. Składowe części projektu:
1.

Kwota:

Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.
Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SUMA:

8. Kontakt do autorów i autorek projektu, który będzie publicznie dostępny w celu wymiany
opinii, informacji, kontaktu z mediami i ewentualnych uzgodnień itp.
Wyrażam zgodę na udostępnienie, do ww. celów, następujących danych kontaktowych:

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

9. Załączniki (nieobowiązkowe np. zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane
z proponowanym do realizacji projektem)
Po przekazaniu przez autorów i autorek wypełnionego projektu „Formularza zgłoszenia projektu do Budżetu
Obywatelskiego”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
2. Celem zbierania danych jest wdrożenie i realizacja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podpis …..…………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej)

