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Zalqczntknr 1

do Zarzqdzenia Nr 41 7/201 8

Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

FORM U LARZ ZGI.OSZEN IA PROJ EKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa.

1) Wypetnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dotqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypelniony formulaz wrazz listqpoparcia nalezy zlo|ybw wersji papierowejw Biuze Obslugi LudnoSci Uzqdu
tMiejskiego w Kwidzynie - osobiScie lub listownie na adres.

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

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplywu do Uzqdu l\tliejskiego w Kwidzynie.
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1, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKTU
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?rDOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU

opisac, zalqczyd mapkg, ewentualnie

numery dzialek)

(powyzej 20O00zltr do 20 000 zlKOSZT PROJEKTU
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wskazad czego dotyczy prolekt, co

wykonane i w jakim celu oraz na jakie

odpowiada)

Projektu musi by6 sp6jny
kosztorysem Projektu

OPIS PROJEKTU

wykazae dostqpnoS6 proiektu dla

Kwidzyna np, komu bpdzie

i lakie grupy mieszkaic6w skorzystajq
jego realizacji uwzglqdniajqc kryteria:

ia)

oosrqeruoSc

, wieku, plci i miejsca

,,\r^)qL str. 1

Qtre

t

r!

$
5,ep

LQ/t/

o-\,,*zW-\r,(Uh!\v\rr,

'11
g LFTC

vt

\
!J

\v\rr, C(/\\ \ \4 {,g\\q,\R,
t0'
\.J

vq%tq(zv
Jv

i,.tur\ ,
\

\-e,*
5favrQ\

J
o



2, KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, jakie sq jego czgSci skladowe, ile bqdzie kosztowala ich realizacja

Nalezy uwzglgdnic podstawowe etapy lub czg5ci skladowe projektu)

Kosztorys musi byc sp6iny z opisem Proiektu

szAcuNKowE KoszrY PoszczEGoLNYcH czEscl REALIZACJI PROJEKTU

lp. czg6c projektu koszt brutto w zl
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lista poparcia prolektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)(obowiqzkowo

3. ZAI_ACZNTKI

1 Lista poparcia prolektu
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