ZałącnkNr 2 do uchwĄ Nr Y/52l20I9
Rady Miejskiej w Redzie

z dnia'l marca}Ol9

r.

FoRľĺt'LARzZGŁoszENIowY PRoJEKTU
Do ZREALIZoWAI\IIA w RAMACII BI]DżETU oBYwATELsKmGo NA 2020 RoK.
rtil{ ZA_l) I\íIÁs1.

1. I)ane osobowe wnĺoskodawcy*
1) Imię i nazwisko: Katarzyna

i. I
I

Piwecka-Witt
7

2) Adres zamieszkania:Redą Feliksa Nowowiejskiego 5

rl

,:,-.

5 -Üł- 2Üĺ$

3) Kontakt: tel. 605-109-190; e-mail kasia.witt5@n"p.pl

(naleĄ podać imię, nazwisko, o ile to możIiwe nr telefonu oraz adres e-mail)
2. Podstawowe infoľmacje*
a) Tytuł projektu: Podwĺórko Betlejem

oľaz instalacja stolu do ping-ponga

- wyposażenie boiska do pilki nożnej w piłkochwyty i bľamkÍ

b) Lokalizacja projektu: Reda-Betlejem, ulica Kwiatowa

3.

Cele

projektu*
ľozbudowa
publicznego
miejsca ľekreacji

w dzielnicy
Betlejem, budowa
piłkochwytów i
bľamek na boisku
do piłki nożnej,
instalacja stofu do

ping_pongą
ustawienia ławek i
nasadzenia zieleni.
(ok. 100 wyrazów)
4.

Opis

pľojektu*
Projekt przewiduje wyznaczenie obrysu boiska do piłki nożnej, ustawienie bramek i piłkochwytów' W
ąsiedĺwie boiska przewiduje się ustawienie stofu do ping-ponga-PÍZy granicy boiska rozmieszczone

będąławkioÍtxz7Đrganiznwanazieleńtworącastreswypoczynku.
5. Uzasadnienie*

Realizacja projektu odpowiada na potrzeby mieszkańców dzielnicy Betlejem zł,ĺiązĺneze spoľtem i
rekreacją.
6. Zakľes pľojektu*

Realizacja projektu

słułdzieciom, młodzieiy oÍazdorosłym mieszkańcom

7. ochľona środowiska (zalecane)

Betlejem oraz całej Redy.

8. Szacunkowy kosztorlrs*

Składowe proiektu
1. Piłkochwvtv 2 sztuki
2. Bramki 2 sztuki
3. Stď do pins-oonea
4.Ławki i zieleŕl

RAZEM

Koszt
10000

10000
5000

]0000
7s000

9. Przewidywane koszty eksploatacji i utrzymania projektu' jeśliwystępują

(w ujęciu jednego roku, np' koszý energii, wody, sprzqtania, kanserwacji, itp.)
Eksploatacia i utrzymanie
1.koszĘ konserwacii
Ż.koszty sprzatania
3

Koszty szacunkowe
t00
t00

RAZEM:
10.

1000

Pzewĺdywany przyszĘ koszt eksploatacji w roku kalendazowym*

l000zł
LL. Zgodazarząilzaiącego teľenem' na którym ma być zfolĺa|izawany projekt
Teren

nale{

do Miasta Reda

(P o dp i s, dat a) Reda,

2 4 .0 4

.20

19 Katarzy na P iwecka-Witt

Dodatkowe zalqcaúki: mapa zasadniczaw skali ]:500 z
lolralizacjq proj efuu. wizualizacj a
projehu, zdjęcia, elrsperýzy, analizy prnĺ,ne, rekomendacje, dokumentacja techniczna.
* Pola oznaczone gwiazdĘ tľaktowane są jako oBowlĄzKowE!

Przetłvarzanie danych
1

3.oświadczan i ptzyjmuję do wiadomości, że:

l)administratorem danych osobowych jest

Urąd Miasta w Redzie zsiedzlbąprzy

ul. Gdańskiej 33,84-

240 Reda;
Z)Dane kontaktowe lnspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Redzie, e-mail: iod@reda.pl;
3)Dane osobowe będą pľzetwaÍZÍ,ne na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie

gminnym;
4)Podane dane osobowe będą przetwur7ane wyłącarie na potrzeby Budżetu obywatelskiego na 2020 rok

w Gminie Miasto Reda;
5)podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz żemam prawo kontroli przntwaĺzanych danych,
które mnie doĘcz4 pÍžrwodostępu do treściswoich danych osobowych i ich poprawiania;
6)Dane osobowe nie będą pĺzekazywarte do państw trzecich;
1)JeŻe|i zaistnieje podejrzenie, Że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RoDo

mam prawo

wnieśćskargę do Prezesa Uľzędu Ochrony Danych osobowych;
8)Dane osobowe będą przechowywane pľzez okres realizacji Budzetu obywatelskiego;
9)Dane mogą byó przefłłarzanew sposób zautomaĘzowany i nie będą profilowane.
Podpis wnioskodawcy.
14. Dodatkowe oświadczenia

Wyraiam zgodę na podanie do publiczrej wiadomości treścizawarých w Formu|arnl Zýoszeniowym
pľojektu Budżetu obywatelskiego dla potrzeb wdrażĺlniaBudżetu obywatelskiego.
Wyľaźam zgodę na ewentualną modyľrkacj ę nazrł,ty projektu i skrótowego opisu projektu dla potrzeb
upublicznienia treścizawaĘch w Formularzu Zgłoszeniowym projektu do Budżefu
Data i podpis wnioskodawcy
*w przypadku osób małoletnich wymagana jest akceptacjarodzica lub opiekuna prawnego

(podpis rodzicą lub opiektma prawnego)

