
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

Budżetu Obywatelskiego Dusznik –Zdroju 

na 2023 rok 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA  

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DUSZNIK – ZDROJU  

NA ROK 2023 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa zadania) 

 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZADANIA ……..…………..…….. zł (BRUTTO) 

 

 

I. DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

 

 

 



 

II. OPIS ZGŁASZANEGO ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM KONIECZNOŚCI 

JEGO REALIZACJI 

1. Lokalizacja zadania oraz informacja o własności terenu (dokładny adres, opis lokalizacji lub 

obszaru, można załączyć mapkę lub zdjęcia, ważne by upewnić się że dany teren lub obiekt jest 

własnością miasta). 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Opis zadania (proszę opisać, czego dotyczy projekt, co ma zostać zrealizowane w ramach projektu) 

Uwaga: opis nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą projektu 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………….… 

 

 

 



 

3. Odbiorcy (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają na realizacji projektu).  

Maks. 1000 znaków 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzasadnienie realizacji zadania (cel realizacji projektu, wyjaśnienie w jaki sposób jego realizacja 

wpłynie na życie mieszkańców, argumenty przemawiające za potrzebą realizacji projektu) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Zasady korzystania z efektu realizacji zadania przez mieszkańców (ogólnodostępność) 

(np. godziny otwarcia obiektu, zasady korzystania, warunki uczestnictwa) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA 

 

Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania (np. dokumentację projektową, 

wykonawstwo)oraz ich szacunkowe koszty. Łączna kwota nie może przekroczyć puli 

środków finansowych przeznaczonych na realizację pojedynczego zadania. 

 

Lp. Składowe części zadania Koszt (w zł) 

   
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Łącznie  

 

 

IV. STRESZCZENIE PROJEKTU 

STRESZCZENIE (część ogłaszana publicznie na potrzeby głosowania) Maks. 300 znaków. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie wnioskodawcy:      

1.Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Duszniki- Zdrój.  

2.Oświadczam, że zapoznałem / am się z treścią Uchwały nr ……… Rady Miejskiej w 

Dusznikach-Zdroju z dnia ……………. r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju na 2023 rok. 

 

LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY DUSZNIKI–ZDRÓJ PODPISUJĄCYCH SIĘ POD 

PROJEKTEM 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok urodzenia Czytelny podpis 

1     

2     

3     

4     

 

Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji projektu przez co najmniej 

czterech (4) mieszkańców gminy Duszniki– Zdrój. 

 

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

(data i czytelny podpis osoby zgłaszającej wniosek) 

 

 



 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego 

.......................................... 

      Miejscowość, data 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego na zgłoszenie przez osobę niepełnoletnią  

propozycji zadania do realizacji w ramach  

Budżetu Obywatelskiego Dusznik – Zdroju na 2023  rok 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany1) _______________________________________________, 

 

zamieszkała/zamieszkały1)  ----------------------------------------------------------------------------, 

 

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym:  

 

 

zamieszkałej/zamieszkałego1)___________________________________________________, 

 

oraz że wyrażam zgodę na zgłoszenie przez nią/niego1) propozycji zadania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Dusznik – Zdroju, w tym na przetwarzanie jej/jego1)danych 

osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu2. 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na 

terenie Miasta Duszniki-Zdrój, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na 

podstawie dostępnych Miastu Duszniki-Zdrój rejestrów, ewidencji lub innych danych. 

Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania 

nieprawdziwych informacji i składnia nieprawdziwych oświadczeń. 

 

................................................................. 

     Podpis przedstawiciela ustawowego 



 

 

 

1) Niewłaściwe skreślić. 

2) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zawarte są na stronie internetowej www.bip.um-

dusznikizdroj.dolnyslask.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego 

 

 

.......................................... 

      Miejscowość, data 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego na poparcie przez osobę niepełnoletnią  

propozycji zadania do realizacji w ramach  

Budżetu Obywatelskiego Dusznik – Zdroju na 2023 rok 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany1) _______________________________________________, 

 

zamieszkała/zamieszkały1)  ----------------------------------------------------------------------------, 

 

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym:  

 

 

zamieszkałej/zamieszkałego1)___________________________________________________, 

 

oraz że wyrażam zgodę na poparcie przez nią/niego1) propozycji zadania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Dusznik – Zdroju, w tym na przetwarzanie jej/jego1)danych osobowych na 

potrzeby realizacji ww. procesu2. 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na 

terenie Miasta Duszniki-Zdrój, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na 

podstawie dostępnych Miastu Duszniki-Zdrój rejestrów, ewidencji lub innych danych. 

Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania 

nieprawdziwych informacji i składnia nieprawdziwych oświadczeń. 

 



 

 

 

.................................................................. 

            Podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 

 

1) Niewłaściwe skreślić. 

2) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zawarte są na stronie internetowej www.bip.um-

dusznikizdroj.dolnyslask.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


