
Budiet
Ob3nratelski
lQd€s Nazo lilub

Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 I
Burmistza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 20't 8 r.

FORM ULARZ ZGTOSZEN IA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzyriskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaoa:

1) Wypelnienie wszystkich punktOw oznaczonych onaz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypelnionyformulaz wazzlistqpoparcia nalezy zlo2ye w wersjipapierowejw Biuze ObslugiLudno$ciUzgdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:
Uzqd Miejskiw Kwidzynie, ul. Warczawska 19,82.500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,,Kwidzyriski Budiet Obyuratelski na rok 2019"

3) W pzypadku pzesylki pocztowejdecyduje data wffwu do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
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DOKLADNA LOKAL]ZACJA PROJEKTU
(opisac, zalqczy t, mapkg, ewentu alnie
wskazac numery dzialek)
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KOSZT PROJEKTU fiowyzej20 000 zlU do 20 000 zl

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU
(naleZy wskaza6 czego dotyczy projekt, c'o

zostanie wykonane i w jakim celu oraz na jakie

potzeby odpowiada)

Opis Projektu musibyd sp6jny
z kosztorysem Projehu
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DOSTEPNOSC
(nalezy wykazaC dostqpnoSc prqektu dla

mieszkaic6w Kwidzyna np. komu bqdzie slu2yl

prolekt ijakie grupy mieszkaric6w skozystajq 
,

na jego realizacji uwzglgdniajqc kryteria:

spoleczno-zawodowe, wieku, plci i mielsca

zamieszkania)
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2, KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(Nalezy wskaza6 etapy i szacunkowe koszty projektu - poda6, jakie sqjego czgSci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizacja

Nalezy uwzglqdnie podstawowe etapy lub czqSci skladowe projektu)

Kosztonrs Proiektu musi by6 sp6iny z opisem ProieKu

szAcuNKowE KoszrY PoszczEGoLNYcH czEsc I REALTZAGJT PRoJEKTU

lp. czg56 projektu koszt brutto w zl
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3. ZAr-ACZNTKT
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Lista poparcia pqektu
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