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Zalqczniknr 1

do Zazqdzenia Nr 41 7/201 B

Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

e

FORMU LARZ ZGI.OSZEN IA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzyriskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

1) Wypelnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dolEczenie listy poparcia dla prolektu jest obowiqzkowe.

2) Wipelniony formulaz wazzlistqpoparcia nale2y zlo|ye w wersji papierowejw 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 pzesylki pocztowej decyduje data wplyrrvu do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie'

obejmuje zakup oraz montaz 10 stacji do spzqtania psich odch

z pakietem papierowych pojemnik6w do zbierania ekskrementow

zyn jest miastem dbajqcYm o zwiezgta, ZaPewnienie mieszka

spzqtania po swoich PuPi ach nie tylko utrawli ten wizerunek,

przyczyni siqd o poprawy jakoSci Zycia w Kwidzyn

lokalizacje:

OPIS PROJEKTU

wskazac czego dotYczY Proiekt, co wKwidzynie-l sztuka;

wykonane i w jakim celu oraz na jakie

odpowiada)

park miejski pzy rondzie SolidarnoSci - 2 sztuki

Projektu musi bYc sP6jnY

kosztorysem ProjeKu

park miejski naprzeciwko Szpitala Miejskiego 3 sztuki;

park miejski pzy Szkole Podstawowej numer 5 - 3 sztuki;

chodnik ul. Willowa - 1 sztuka;

ren zielony za NiePubl cznym Zakladem Opieki Zdrowotnej, ul. H

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

k zgody na psie odchodyTYTUT PROJEKTU

miejski naprzeciwko Szpitala Miejskiego;

miejski przy Szkole Podstawowej nr 5;

miejski przy rondzie SolidarnoSci.

zieiony za Niepublicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej, ul. H. Kollqtaja 4 w Kwidzynie

ik ul. Willowa

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU

(opisa6, zalqczy c mapkq, ewentual n ie

wskaza6 numery dzialek)

t powy2ej 20 000 zlKOSZT PROJEKTU

str.1z3

tr do 20 000 zl



rojekt dostgpny dla kazdeg o mieszkafica bez wzglqdu na wiek, ple6 o
dnia

LACZNTE

3. ZALACZNTKT
(obowiqzkowo lista poparcia prolektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Lista poparcia projektu

2 Mapa z zaznaczona lokalizacj4 koszty na psie odchody: ulica willowa o@zza NZOZ'ul. Koltqtaja 4

alely wykazat, dostgpnoSc projektu dla

Kwidzyna np. komu bgdzie

i iakie grupy mieszka6c6w skorzystajq
jego realizacii uwzglgdniajqc kryteria:

wieku, plci i miejsca

2. KOSZTORYS PROJEKTU
Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena

(Nalezy wskaza6 etapy i szacunkowe koszty projektu - poda6, lakie sq iego czgsci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizacja
Nalezy uwzglgdni6 podstawowe etapy lub czgSci skladowe projektu)

Kosztorys Projektu musi lyiSpQiry eopisem Projektu

szAcuNKowE KoszTY poszczEcolNycH czEsct REALtzAcJt PRoJEKTU

lp czg56 projektu koszt brutto w zl

I
Zakup 10 KOSZOW PLUTO NA PSIE ODCHODY Z PODAJNIKIEM ze strony

https://koszeuliczne.istore.pl/pl/kosz-pluto-na-psie-odchody-z-podajnikiem.html
5000,0021

2

Zakup 10 opakowafl torebek na psie odchody ze sfony (nie ma podaje strony):Torebki
na psie odchody dla zwiezqt animals@ Torebki pakowane po 1000 sztuk, dostepnych na

stronie:-https://koszeuliczne.istore.pl/pl/zestaw-higieniczny-dla-zwiezat-animalsr-1000-
sztuk-1-karton.html

3500,0021

3 Koszty transportu 200,0021

4 Koszty montazu 1 00021

5 Koszty zaopatrywania podajnikow w torebki 1 2000

217002l


