
 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały nr 618/XLIX/2022 

Rady Miasta Gorlice 
z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

 
 

Formularz zgłoszeniowy  
Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2023 rok 

 
I.  ZGŁOSZENIE ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIEGO 

 
1. Nazwa zadania ogólnomiejskiego 

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

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania ogólnomiejskiego 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Opis zadania z uzasadnieniem ogólnomiejskiego charakteru zadania (proszę opisać, co 
dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania) 

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

4. Szacunkowy koszt zadania: …………………………………………………………………………………………….…, 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(w razie złożenia wniosku o kalkulację przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach należy wpisać informację w tym przedmiocie i podać datę złożenia wniosku)  



 

 

 
II.  ZGŁOSZENIE ZADANIA OSIEDLOWEGO 

 
1. Nazwa zadania osiedlowego.  

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

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania osiedlowego, ze wskazaniem osiedla.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Opis zadania z uzasadnieniem (proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wska-
zać główne działania związane z realizacją zadania) 

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

4. Szacunkowy koszt zadania: ………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(w razie złożenia wniosku o kalkulację przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach należy wpisać informację w tym przedmiocie i podać datę złożenia wniosku)  



 

 

 
III. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności.  
 

1. Wnioskodawca oświadcza, że w ramach przedstawionego projektu zostały uwzględnione 

następujące rozwiązania, zmierzające do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, w zakresie odpowiadającym rodzajowi zgłaszanego do realizacji zadania, przy 

uwzględnieniu zasady uniwersalnego projektowania o którym mowa w art. 2 Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), co najmniej w zakresie minimalnym 

określonym w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.):  

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

2. 12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez służby Miasta Gorlice 

modyfikacji w projekcie zmierzających do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, w zakresie odpowiadającym rodzajowi zgłaszanego do realizacji zadania, przy 

uwzględnieniu zasady uniwersalnego projektowania o którym mowa w art. 2 Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), co najmniej w zakresie minimalnym 

określonym w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.). 

 
IV. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej zadanie:  
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 
 
E-mail:………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
1
 Wersja oświadczenia według wyboru Wnioskodawcy; niewłaściwe skreślić.   

Można złożyć oświadczenie wyłącznie w zakresie wynikającym z pkt 1 lub 2 albo złożyć oświadczenie w zakresie 
obejmującym łącznie zakres wynikający z pkt 1 i 2.  



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, data uro-

dzenia, adres zamieszkania, e-mail, telefon w celu zgłoszenia i realizacji projektu w ramach budżetu 

obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2023.  

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącą część Regulaminu 

budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2023 (§ 19).  

 

4. Zostałam/em poinformowany o przysługującym mi, w dowolnym momencie, prawie do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych. 

 

Gorlice, dnia …………………………………….. 

  

……………………………………………… 
                     /czytelny podpis/ 


