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Bud*et
0bywatel*ki

K,$dzy Naze /Vlafo

Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 I
Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 20'! B r.

FORMULARZ ZGI.OSZEN IA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

1) Wypelnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dol4czenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypelniony formulaz wtazz listq poparcia nalezy zlo|ycw wersji papierowej w Biuze Obslugi LudnoSci Uzqdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobi5cie lub listownie na adres:

Uzqd Miejskiw Kwidzynie, ul, Warszawska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,,Kwidzyriski Budiet Obywatelski na rok 2019"

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplywu do Uzqdu Miejskiego w Kwidzynie.
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KOSZT PROJEKTU pi nowVzet 20 000 zltr do 20 000 zl
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OWY OPIS PROJEKTU
wskazae czego dotyczy projekt, co

wykonane i w jakim celu oraz na jakie

odpowiada)

Projektu musi byd sp6jny
kosztorysem Projektu
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wykazac dostgpnoSd projektu dla

Kwidzyna np. komu bgdzie

i jakie grupy mieszkaic6w skorzystajE

lego realizacji uwzglgdniajqc kryteria
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2, KOSZTORYS PROJEKTU
Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena

(Nale2y wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podaO, jakie sq jego czgsci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizacja
NaleZy uwzglqdniC podstawowe etapy lub czg6ci skladowe projektu)

Kosztorys Projektu musi by6 sp6jny z opisem Projektu

szAcuNKowE Koszry poszczEcoLNycH czEsct REALtzAcJt pRoJEKTU
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3. ZALACZNTKI
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Lista poparcia projektu


