Wniosek zgłoszenia zadania
w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok
1. Podstawowe informacje
a) Tytuł zadania: …………………………….……………….……………………………......……...
…………………………………………………………………………………………….…..........
……………………………………………………………………...................................................
b) Wnioskodawca 1) : …………………………………………………..………………....…..............
…………………………………………………………………………………………....…...........
……………………………………………………………………………...………..………..........
………………………………………………………………………………………….……..........
1)

do wniosku należy dołączyć listę zawierającą imiona, nazwiska i adresy zamieszkania wnioskodawców.

c) Lokalizacja zadania 2) ………………………………………..…………………….…..…..............
……………………………………………………………………………………….………..........
………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………...........
2)

Należy opisać lokalizację projektu, przedstawić numer działki oraz wykazać czy wnioskowane
zamierzenie jest zgodne z obowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania. Dane można uzyskać
w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym.
d) Zadanie należy do zadań własnych gminy 3) …………………………………....………....………
………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………...........
3)

Należy wskazać do jakiego katalogu zadań własnych gminy należy projekt. Pomocy w tym zakresie
udziela Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego.
e) Szacunkowy koszt zadania 4) ………………………………………………….....…....……………
…………………………………………………………………………………….…………...........
……………………………………………………………………………………….………...........
4)

Należy wskazać szacunkowy koszt zadania. Pomoc przy weryfikacji kosztorysu udziela Wydział
Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego.
f) utrzymanie projektu po jego zrealizowaniu polegać będzie na
…………………………………….…………………………………………………....……………
..…………………………………………...........................................................................................
........………………………………………........................................................................................
- szacowane roczne koszty utrzymania projektu wyniosą ……………………………........……zł.
- wskaźnik wysokości kosztów rocznego utrzymania projektu po jego zrealizowaniu w stosunku do jego
wartości wynosi ……..….…. %

g) Kontakt do wnioskodawcy 5) ..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....……...........
…………………………………………………………………………………………....……...........
5)

Należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail

2. Cele zadania:
............................………………………………………………………………………...……….......
…………………………………………………………………………………………...……...........
……………………………………………………………………………………………...…...........
….………………………………………………………………………………………….................
3. Opis zadania 6) :
………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………...…...........
6)

Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego
realizacji
4. Uzasadnienie 7) :
………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………...…...........
……………………………………………………………………………………………...…...........
………………………………………………………………………………………………..............
7)

Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który odpowiada zadanie
i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu
5. Zakres zadania 8) :
…………………………………………………………………………………………...……...........
…………………………………………………………………………………………...……...........
……………………………………………………………………………………………...…...........
………………………………………………………………………………………………..............
8)

Należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji.

6. Ochrona środowiska 9) :
………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..............
9)

Należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu

7. Dodatkowe załączniki:

Data i podpis osoby składającej wniosek w imieniu grupy mieszkańców
………………………………………………………………………………

