
Załącznik Nr 1 do uchwały VIII/44/2019                                                                                                                 
Rady Miasta Radzyń Podlaski z 2 kwietnia 2019 r.                                                                                                  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu:  

Miejsce realizacji projektu:  

Opis projektu: (należy przedstawić czego dotyczy projekt, w tym jego główne założenia i działania, 

które będą podjęte przy jego realizacji oraz określić szacunkowy koszt realizacji projektu) 

 

Uzasadnienie: (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać komu będzie służył i jaki 
problem rozwiąże) 

 

Podstawowe informacje o Autorze projektu 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:                   

(formularz może złożyć jedynie 

mieszkaniec Miasta Radzyń 

Podlaski) 

 

Nr telefonu:  E-mail:  

Do formularza załączono listę zawierającą podpisy w liczbie: 
 

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki: (do formularza można załączyć dokumentację pomocną 

przy weryfikacji projektu, np. kosztorys szacunkowy, mapę, zdjęcie lub inne materiały będące                        

w posiadaniu zgłaszającego)  

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

Projektu do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

 



OŚWIADCZENIE: 

W sposób dobrowolny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imiona i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac 

w ramach Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski z siedzibą,                     

ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, targonskir@radzyn-

podl.pl., tel. 83 351 24 62. 

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji budżetu obywatelskiego i będą 

przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem, 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

5) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,                                                                     

Data i czytelny podpis Autora projektu:  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/44/2019                                                                                                                                                                                                                             

Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Lista mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski popierających projekt złożony do Radzyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego na rok ……………………………. 

Wpisując się na listę jednocześnie w sposób dobrowolny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imiona                    

i nazwisko, adres zamieszkania) dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego                          

na ……… r. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski z siedzibą, ul. Warszawska 32, 21-

300 Radzyń Podlaski, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, targonskir@radzyn-podl.pl., tel. 83 351 

24 62. 

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby budżetu obywatelskiego i będą przechowywane przez okres 

zgodny z obowiązującym prawem, 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

5) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów 

o ochronie danych osobowych. 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

…    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/44/2019                                                                                                                                                                                                                            

Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

KARTA OCENY                                                                                                                 
projektu zgłoszonego do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na …………… r. 

1. Tytuł projektu  

2. Wydział  dokonujący oceny  

3. Analiza formalna (niewłaściwe skreślić): 

3.1. Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski zgodnie 

z harmonogramem 
TAK NIE 

3.2. Formularz ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola obowiązkowe TAK NIE 

3.3. Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego 

TAK NIE 

3.4. Formularz złożyła osoba, która zamieszkuje na terenie Radzynia Podlaskiego 
i w dniu składania formularza ukończyła 16 rok życia 

TAK NIE 

3.5. Łączny szacunkowy koszt całkowity projektu nic przekracza kwoty, która 
może być przeznaczona jego realizację w ramach budżetu obywatelskiego 

TAK NIE 

3.6. Realizacja projektu może być formalnie ujęta w uchwale budżetowej 
Miasta Radzyń Podlaski na …………... r. 

TAK NIE 

Dział  Rozdział  Paragraf  

3.7. Realizacja projektu należy do zadań własnych gminy TAK NIE 

3.8. Realizacja projektu jest zgodna z zasadami współżycia społecznego TAK NIE 

Uwagi do analizy formalnej:  

 

Pracownik dokonujący analizy formalnej: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis 
pracownika oraz data) 

 

4. Analiza merytoryczna: 

4.1 Nieruchomość, na której ma być realizowany projekt : (zaznaczyć właściwe)   

□ stanowi mienie Miasta Radzyń Podlaski 

□ jest w posiadaniu Miasta na podstawie innego tytułu prawnego niż własność 
□ jest obciążona na rzecz osób trzecich 
□ nie dotyczy 

4.2. Nieruchomość, na której ma być realizowany proponowany projekt (zaznaczyć właściwe): 
□ nie jest przeznaczona do sprzedaży 
□ jest przeznaczona na inny cel 

 



4.3 Proponowany projekt jest przewidziany do uwzględnienia w budżecie 
Miasta  poza budżetem obywatelskim TAK NIE 

4.4. Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie roku budżetowego …. 
 TAK NIE 

4.5. Szacunkowe koszty projektu w ocenie dokonującego analizy (zaznaczyć właściwe): 
□ są w rzeczywistości niższe wskazano w formularzu 
□ zostały wykazane prawidłowo w formularzu 
□ są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu 
□ nie zostały wskazane w formularzu 
□ nie są możliwe do określenia na podstawie informacji w nim zawartych 

 

4.6. W ocenie dokonującego analizy realizacja projektu z technicznego punktu 
widzenia jest możliwa 
 

TAK NIE 

4.7 W ocenie dokonującego analizy realizacja projektu spełnia wymogi 
celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych TAK NIE 

4.8. Realizacja projektu spełnia wymóg ogólnodostępności  
 TAK NIE 

4.9. Wykonanie projektu stanowiłoby przeszkodę w realizacji innych zadań 
Miasta. 

 

TAK NIE 

9.10. Projekt jest zgodny z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz programami, 
strategiami i planami przyjętymi przez Miasto 

TAK NIE 

Uwagi do analizy merytorycznej: 

 

5. Pracownik dokonujący analizy merytorycznej: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, data                      
i podpis pracownika) 

 

6. Zatwierdzenie karty: (zatwierdzenia dokonuje naczelnik Wydziału) 

 

7. Rekomendacja komórki organizacyjnej urzędu miasta dokonującej analizy możliwości 
realizacji projektu: (niewłaściwe skreślić) 

7.1 Wydział rekomenduje poddanie pod głosowanie projektu, którego 
dotyczy karta analizy TAK NIE 

(data i podpis Naczelnika Wydziału) 

8. Rekomendacja Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w sprawie możliwości realizacji 
projektu (niewłaściwe skreślić): 

8.1. Zespół rekomenduje poddanie pod głosowanie proponowanego 
projektu, którego dotyczy karta analizy TAK NIE 

 

                                                                        (data i podpis Przewodniczącego Zespołu) 

 

 

 



Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/44/2019                                                                                                                                                                                                                            

Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
na projekty zgłoszone do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na ………. r. 

 

Pouczenie: 

1. Głosowanie jest możliwe w okresie od dnia ……………… r. do dnia ………………… r. 

2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski, którzy w dniu głosowania 

ukończyli co najmniej 16 rok życia. 

3. Kartę do głosowania należy wrzucić do urny w wyznaczonym punkcie do głosowania. 

 

Zasady ważności głosu: 

aby głos był ważny należy wybrać nie więcej niż dwa projekty z listy zamieszczonej na karcie do 

głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie 

„Wybór”. 

Głos jest nieważny, jeżeli zostanie stwierdzone, że: 

głosujący nie zaznaczył żadnego projektu lub dokonał wyboru więcej niż dwóch projektów z listy 

zamieszczonej na karcie do głosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wybór Tytuł projektu Szacunkowy koszt 

□   

□   

□   

 


