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Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 346 
Prezydenta Olsztyna 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
 

Formularz zgłoszeniowy (osiedlowy) 

propozycji zadania do X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

(Prosimy czytelnie wypełnić formularz, podać dane umożliwiające kontakt do 2 Wnioskodawców oraz podpisać) 

 

1. Tytuł zadania (nie więcej niż 180 znaków ze spacjami)  

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

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

2. Rodzaj zgłaszanego projektu (zaznacz krzyżykiem osiedle, którego projekt dotyczy) 

□ osiedlowy 

□ Brzeziny  □ Dajtki  □ Generałów  □ Grunwaldzkiego  □ Gutkowo  □ Jaroty  □ Kętrzyńskiego   

□ Kormoran  □ Kortowo  □ Kościuszki  □ Likusy  □ Mazurskie  □ Nad Jez. Długim  □ Nagórki   

□ Pieczewo  □ Podgrodzie  □ Podleśna □ Pojezierze  □ Redykajny  □ Śródmieście   

□ Wojska Polskiego  □ Zatorze  □ Zielona Górka 

□ miękki (projekt o charakterze nieinwestycyjnym, m.in. zadanie o charakterze społecznym, integracyjnym, 

kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub rekreacyjnym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności 

podmiotów, limit do 50 000 zł) 

□ twardy (zadanie inwestycyjne lub remontowe dotyczące m.in. przebudowy, remontu, rozbudowy, adaptacji, 

budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia, limit maksymalny na dane osiedle) 

3.  Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać lokalizację proponowanego zadania oraz w jaki sposób 

będzie zapewniona ogólnodostępność)  

Przedmiot zadania  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Lokalizacja 

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

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

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

Ogólnodostępność (§ 7 Uchwały Nr VIII/117/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Uzasadnienie realizacji projektu 

(Proszę opisać, jaki problem rozwiąże zrealizowane zadanie i jakie korzyści przyniesie lokalnej społeczności) 

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

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

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

 

5. Szacunkowe koszty zadania skonsultowane z pracownikami Urzędu Miasta lub jednostek UMO 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty – w tym np. projekt techniczny, kwoty 

powinny być wyrażone w złotówkach i wartości brutto) 

L.p.* Składowe części zadania Koszt w zł brutto 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
Łączne koszty brutto  

(*w razie potrzeby dodać kolejne punkty kosztorysu) 

 

6.  Kontakt do Wnioskodawców  

UWAGA: Podanie wszystkich poniższych danych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku. 

Imię i nazwisko Kontakt  

adres do korespondencji, 

e-mail i telefon 

Oświadczam, że jestem 

mieszkanką/mieszkańcem 

Olsztyna (podpis)** 

**W przypadku osoby 

niepełnoletniej należy podpisać 

zgodę wyrażoną przez rodzica lub 

opiekuna prawnego 

Dane głównego wnioskodawcy:  

 

 

Dane drugiego wnioskodawcy:   

Rodzic lub opiekun prawny 

 

 

 ** Podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego 

 

 

7. Regulamin □ 
(Dołączyć w formie załącznika w przypadku obiektów i miejsc o wyznaczonym sposobie działania, np.: boiska, 

sale komputerowe, ścianki wspinaczkowe, miejsca rozrywki, festiwale i tym podobne) 
 

8. Załączniki □ 

Do wniosku można dołączyć zdjęcia, wizualizacje, koncepcje etc. Wszystkie załączniki i zdjęcia dołączone do 
projektu muszą być spójne, kompatybilne i przedstawiać wizualnie ostateczny wygląd realizacji.  
 

Uwaga! Wszystkie pola formularza są obowiązkowe i podlegają ocenie formalnej. Punkty 3, 4, 5, 

7 i 8 podlegają również ocenie merytorycznej. 

 

        Podpis wnioskodawcy 

 

        ……….…………… 
        (Bez podpisu wniosek jest nieważny) 
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9. Lista poparcia □ 

 

Swojego wniosku nie mogą poprzeć Wnioskodawcy 

Liczba wymaganych podpisów pod wnioskiem do OBO X - 1*  
(* - innych niż Wnioskodawcy) 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania  

i nazwa osiedla 

Podpis 

1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Uwaga! Nie wpisuj niepotrzebnych danych osobowych) 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 
Realizując wymogi art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”),  uprzejmie 

informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także 

o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 

10-101 Olsztyn. 
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina 

Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. 
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu 

Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie 

budżetu obywatelskiego.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, znajduje się na stronie internetowej 

www.glosujobo.olsztyn.eu. 
 


