
 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW 

 I. Podstawowe informacje o proponowanym zadaniu* 

1. Proponowana nazwa zadania* 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Proponowana lokalizacja zadania* 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Szacunkowy koszt zgłaszanego zadania 

szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych związanych z realizacją zadania 
………………………………………………………………………………………………… 

II. Opis zadania wraz z uzasadnieniem* 

proszę uzasadnić potrzebę proponowanego zadania oraz wykazać w jaki sposób jego 

realizacja wpłynie na rozwój Miasta Hrubieszowa 
 

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

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

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

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

III. Szacunkowy koszt zgłaszanego zadania. 

Szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych związanych z realizacją zadania wraz 

z przewidywanym kosztorysem. 

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji oraz przewidywane roczne koszty 

utrzymania 
Koszt brutto (w zł.) 

  

  

   

 

 
Ogółem:   

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/57/2019

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 kwietnia 2019 r.
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IV. Dodatkowe informacje dotyczące proponowanego zadania 

Uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, zdjęcia itp. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

V. Dane osoby reprezentującej grupę zgłaszającą propozycję zadania* 

Imię i nazwisko Telefon, e-mail 

  

  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, przez 

Miasto Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów w związku z udziałem w procedurze Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów  

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa, w celu przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej 

Hrubieszów  

 Oświadczam że zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich 

danych osobowych, dostępną na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl 

 
 
 
…………………………………………………………    …………………………………………………………. 
                           Data                Podpis 
              (czytelny podpis osoby składającej) 
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Zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób poniżej 18 roku życia). 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

 
 

Imię i nazwisko(czytelnie) 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby. 

Wyrażam zgodę na jej/jego zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Miejskiej Hrubieszów. 

Oświadczam że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich 

danych osobowych, dostępną w punkcie do głosowania oraz na stronie 

www.miasto.hrubieszow.pl 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu 

na terenie Miasta Hrubieszów są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, 

iż zapoznałem (-łam) się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

26 kwietnia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Jestem świadomy (-a) możliwości 

weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w Gminie 

Miejskiej Hrubieszów rejestrów, ewidencji lub innych danych 

 

 

……………………………………..   ………………………………………… 
Data       Podpis 
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VI. Dane osób zgłaszających zadanie* 

Lista z podpisami osób popierających projekt  

Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów 
 

My, niżej podpisani mieszkańcy i/lub mieszkanki Hrubieszowa popieramy projekt o nazwie: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Poparcie ww. projektu oznacza także zgodę na ewentualne modyfikacje powstałe w wyniku procesu 

oceny albo wycofania niniejszej propozycji przez autora(-kę). Podpisując się na liście oświadczam, że 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w celu przeprowadzenia procedury Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną w punkcie do głosowania oraz na stronie 

www.miasto.hrubieszow.pl 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Czytelny podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

………………………………………………. (Data) * 

* – POLA OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA 
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