
Formularz zgłoszenia
projektu do budżetu obywatelskiego na 2016 rok

wraz z listą mieszkańców Gminy Lublin popierających ten projekt

Wydrukowany formularz wraz z listą poparcia mieszkańców należy złożyć w wyznaczonych punktach. 
Ostateczny termin złożenia projektów w wersji papierowej upływa 15 maja 2015 r.

Prosimy o wypełnienie formularza komputerowo oraz  przesłanie wersji elektronicznej na adres  
obywatelski@lublin.eu. Prosimy w tytule e-maila podać tytuł projektu.

1. Numer identyfikacyjny projektu
(wypełnia Urząd Miasta Lublin)

2. Tytuł projektu:

3. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:

4. 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.):

5. 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.): 

mailto:obywatelski@lublin.eu
http://www.geoportal.lublin.eu/


6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu  (prosimy o wskazanie dlaczego projekt powinien  
zostać  zrealizowany,  jakiego problemu dotyczy,  proszę  napisać,  jaki  jest  cel  realizacji  projektu
i  w  jaki  sposób  jego  realizacja  wpłynie  na  życie  mieszkańców  Gminy  Lublin.  Uzasadnienie  
powinno przekonać o konieczności realizacji projektu.) :



7. Szacunkowe koszty projektu: 
Składowe części projektu Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

 
                              Łącznie:  ……………………………… zł

8. Kontakt do autora lub autorów projektu, który byłby publicznie dostępny w celu wymiany 
opinii  z  autorami  innych  projektów,  informacji,  kontaktu  z  mediami
i ewentualnych uzgodnień itp. (wypełnienie punktu nie jest obowiązkowe).
Wyrażam zgodę na udostępnienie, do ww. celów, następujących danych kontaktowych:

Imię i nazwisko oraz podpis osoby udostępniającej :

9.  Lista kontaktowa do autora bądź autorów projektu wraz z danymi kontaktowymi (tylko do 
wiadomości Urzędu Miasta Lublin).

10. Lista z podpisami osób popierających projekt.  Każda dodatkowa strona listy winna mieć 
taką sama formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w  
wersji pisemnej w oryginale).
 
11. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a)  zdjęcie/a dotyczące projektu;
b)  mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu;
c)  inne



Lista kontaktowa do autora bądź autorów projektu wraz z danymi 
kontaktowymi

Prosimy wskazać na pierwszym miejscu osobę upoważnioną
 do kontaktu z Urzędem Miasta Lublin w sprawie projektu.

Po przekazaniu przez autora(ów) wypełnionego projektu „Formularza zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego,  
wraz
z  listą  mieszkańców  Gminy  Lublin  popierających  ten  projekt”  do  Urzędu  Miasta  Lublin,  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 mieście Lublin.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 
Imię i nazwisko 

(czytelnie)
Kontakt (e-mail, telefon)

(czytelnie)

1.

2.  

3.  

4.

5.



Lista z podpisami osób popierających projekt

Tytuł projektu:
  
Po przekazaniu przez  autora(ów) wypełnionego projektu „Formularza zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego,  wraz
z listą mieszkańców Gminy Lublin popierających ten projekt” do Urzędu Miasta Lublin, 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 mieście Lublin.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis


