
Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Świerklany

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Data wpływu formularza do
Urzędu Gminy

Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy

Adres zamieszkania ulica …........................................... nr domu …...........................
Nr PESEL

Kontakt z wnioskodawcą

Nr tel ….....................................................
Czy wnioskodawca zgadza się na udostępnienie tel. na stronie internetowej?

E-mail: ….....................................................
Czy wnioskodawca zgadza się na udostępnienie tel. na stronie internetowej?

1. Tytuł projektu

2. Rodzaj zadania projektu (proszę wstawić znak X w odpowiednim miejscu)

Infrastrukturalny                                                                Społeczny (miękki)

3. Nazwa sołectwa, którego dany projekt dotyczy

4. Obszar tematyczny projektu (proszę wstawić znak X w odpowiednim miejscu)

kultura,
rekreacja
edukacja publiczna
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
inne zadania, zgodnie z zadaniami własnymi gminy:
(jakie?) …...........................................................

5. Lokalizacja miejska realizacji projektu (prosimy wskazać miejsce realizacji projektu, jeżeli jest to możliwe podać adres, nr 
działki)

6.  Opis projektu (należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia  i  działania, które  będą podjęte  w  czasie jego
realizacji) – max 1000 znaków

7.  Skrócony  opis  zadania  (proszę  opisać  w  maksymalnie  6  zdaniach  zasadnicze  informacje  na  temat  projektu,  które  będą



zamieszczone na stronie internetowej na etapie działań informacyjnych i głosowania – max 500 znaków

8. Uzasadnienie (proszę podać cel realizacji projektu, opisać potrzeby wskazujące na konieczność jego wykonania oraz w jaki sposób
jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)  – max 500 znaków

9. Beneficjenci projektu ( proszę podać, jakie grupy mieszkańców skorzystają  z realizacji projektu, z uwzględnieniem kryteriów:
wieku, płci, miejsca zamieszkania itp.)  – max 500 znaków

10. Sposób funkcjonowania projektu w przyszłości ( proszę podać koszty, które projekt będzie generował w przyszłości) – 
max 200 znaków

11. Szacunkowy kosztorys projektu (proszę podać wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.
Podanie kosztów szacunkowych jest obligatoryjne!!!)  (Przykładowe koszty: dokumentacja projektowa, opinie, ekspertyzy, badania,
koszty promocji projektu  oraz inne koszty związane z realizacji projektu itp.)

Składowe części projektu Koszty

1.

2.

3.

4.

......

Łącznie szacunkowo:

W przypadku kiedy wnioskodawca nie przewidzi w szacunkowych kosztach projektu, kosztów związanych
z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu, wydział/biuro
lub  jednostka  organizacyjna  realizująca  dany  projekt,  po  konsultacji  z  wnioskodawcą,  ma  możliwość
przeznaczenia części szacunkowych kosztów projektu na przygotowanie takiej dokumentacji.

12. Załączniki do formularza zgłoszenia

Lista załączników Tak Nie Nie 
dotyczy



1. Lista poparcia z podpisami z liczba uczestników zgodnie z § 2 ust. 4 
Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Świerklany - obowiązkowy

2. Oświadczenie właściciela/użytkownika wieczystego gruntu  – obowiązkowo 
jeśli dotyczy

3. Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu – 
nieobowiązkowy

4. Szkice sytuacyjne lub zdjęcia – nieobowiązkowy

5. Mapa z zaznaczenie lokalizacji zadania – obowiązkowy jeśli dotyczy projektu
związanego  z  pracami  zagospodarowania  terenu,  w  pozostałych przypadkach
nieobowiązkowy

13. Oświadczenie
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2014  poz. 1182 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Wójta Gminy Świerklany dla
potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz procedury przeprowadzenia
budżetu obywatelskiego.   Przysługuje mi także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Oświadczam,  że  mama ukończone  16  lat,  mieszkam pod  podanym wyżej adresem a  wszystkie  dane
podane w formularzu orz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Czytelny podpis wnioskodawcy


