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FORMULARZ ZGI.OSZEN IA PROJEKTU

do zrealizowania w ramach Kwidzynskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

flfr-ypelnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla propktu jest obowiqzkowe.

z) wipetniony formulaz wtaz zlistq poparcia nalezy zlolyb w wersji papierowei w Biuze obslugi LudnoSci Uzqdu

Miejskiego w Kwidzynie - osobiscie lub listownie na adres:

Uzqd Miejskiw Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82'500 Kwidzyn

z dopiskiem: ,,Kwidzytiski Budiet Obywatelski na rok 2019"

3) W pzypadku pzesyfii pocztowej decyduje data wplywu do Uzqdu Miejskiego w Kwidzynie.

Zal4cznik nr 1

do Zarzqdzenia Nr 41 7/201 B

Burmistrza Miasta KwidzYna

z dnia '19 kwietnia 2018 r.
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2. KOSZTORYS PROJEKTU

musi z

SZACUNKOWE KOVTY POSZCZEGoLNYCH CZESCI REALIZACJI PROJEKTU
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3. ZAr-ACZNtKt
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)
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