
UWAGA! Formularz w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami.

V. Projekt ma charakter:

rejonowy

ogólnomiejski

I. Data złożenia formularza

II. Wnioskodawca

Imię i nazwisko:

Adres: ulica

kod

nr domu

Poznań

nr lok.

PESEL:

Adres e-mail

 Formularz zgłoszeniowy projektu do  
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 20

 Formularz zgłoszeniowy projektu do  
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
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III. Nazwa projektu (maksymalnie  słów)

 (maksymalnie  słów)

V . Opis projektu (maksymalnie 300 słów):

strona /4

Telefon: 
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VI I. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic: Inne istotne informacje dot. lokalizacji:

 Potencjalni odbiorcy projektu

X. Uzasadnienie dla realizacji projektu (maksymalnie 150 słów)

X . Szacunkowe koszty projektu (proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu i ich szacunkowe koszty)

Składowa projektu: Koszt [w zł]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SUMA:

Poznański Budżet Obywatelski
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V . Wybierz rejon:

1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
      Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady

8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn 9 - Stare Miasto
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec

4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
      Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald         Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola 13 - Jeżyce, św.Łazarz
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Opcjonalnie:

 Załączniki (zdjęcia, ekspertyzy, rekomendacje):

1.

2.

3.

4.

5.

XI I.  koszt utrzymania zrealizowanego projektu  
(np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

 

zł

Poznański Budżet Obywatelski

 

Oświadczam, że pod
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Poznania (Administratora 
Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań) w celu przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na 201 r. Jednocześnie oświadczam, że jestem  
podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwie 
jektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 201 oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a 
du do  danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Podpis wnioskodawcy:

I . 

UWAGA: Część wyłącznie dla wnioskodawców, którzy ukończyli 18 rok życia
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x

(wnioskodawca musi upubliczni  swoje 
dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adresu e-mail):

Podpis wnioskodawcy:



Podpis rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy:
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Poznański Budżet Obywatelski

Opcjonalnie

UWAGA: 
w przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Poznania (Administratora 
Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) w celu badań opinii i oczekiwań społe-
cznych organizowanych przez Urząd Miasta Poznania. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a, iż podanie
danych osobowych w tym celu jest dobrowolne oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do treści 

 danych oraz możliwości ich poprawiania.

Imię i nazwisko 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby (podopiecznego - wnioskodawcy) składającej 
projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 201  i akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu. Zapozna-
łem/-am się z 

Zasad  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 201

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego podopiecznego przez Prezydenta 
Miasta Poznania (Administratora Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) 
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na 201  r. Jednocześnie oświad-
czam, że jestem świadomy/-a, iż podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne jednak bez ich podania nie 
jest możliwie zgłoszenie projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 201  oraz, że zostałem/-am 
poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Dane rodzica / opiekuna prawnego wnioskodawcy

PESEL:

UWAGA: Część wyłącznie dla wnioskodawców, którzy ukończyli 18 rok życia
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Podpis wnioskodawcy:

 w serwisie PBO18

 

x

(wnioskodawca musi  upubliczni  swoje dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adresu e-mail):

Podpis rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy:

Telefon: 


