
Z*qczniknr 1

do Zazqdzeni a Nr 417 1201 8

Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 19 kwietnia 2018 r.lhdafi Naza l4ab

FORMULARZ ZGTOSZENIA PROJ EKTU
do zrealizowania w ramach Kwidryriskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaoa:
1) Wypelnienie wszystkich punkt6w oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypetniony formulaz wttzzlistq poparcia nale2y zb2y6 w wersji papierowej w Biuze Obslugi Ludno5ci Uzqdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobi5cie lub listownie na adres:

Uzqd lliejski w Kwidzynie, u!. Warszawska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: ,Kwidzyriski Budiet Obytratelski na rok 2019"

3) W przypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplyru do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUT PROJEKTU

KONKURS NA PROJEKT TAWKI POMNIKA
JERZEGO KOSACZA

DOKLADNA LOKALIZAG'A PROJEKTU
(opisa6, z*qczy e mapkg, ewentualnie
wskaza6 numery dzialek)

Realizacja - Projeku Lawki Pomnikowej Jezego Kosacza powinna by6

zlokalizowan a Wzy ul. Pilsudskiego w obrgbie Biblioteki Miejsko - Powiatowej

w Kwidzynie.

KOSZT PROJEKTU Xcozo oooz O powyzej 20 000 zl

SZCZEGOTOWY OPIS PROJEKTU
(nale2y wskazai sego dotyczy projekt, co

zostanie wykonane i w jakim celu oraz na jakie

potzeby odpowiada)

Opis Proiektu musi byc sp6jny

I tosztorysem Proiehu

CELKONKURSU 
I

Celem konkursu jest wytonienie najlepszego projektu Lawki Jezegol
Kosacza - lawki pomnikowej Qcz4cej uniwercalny przekaz uczczenia 100'J

lecia odzyskania Niepodlegrlo6ci pzez Polskq i upamiqtniaiqcej czlowieka]

lokalnej spoleczno5ci aalqzanego z q. walkq. Przypominanie o takich

bohaterach jak Jerzy Kosacz i kzewienie o nich pamigci jest nasz{
powinnosciq.

ZALOzENN PROJEKTOWE

l.Lawka Jezego Kosacza bgdzie pomnikiem, ktory powinien wyro2nia6 sig

estetykq i tnratoSciq wykonania, oraz, atrakcyjnq formq artystycznq

uwzg lgdniajqc jednoczesnie historyczne odwolan ia. Swoim wyglqdem winna

stanowi6 ozdobq lokalnqo krajobrazu i przyciqgac uwage pzechodniow.

Mozliwe powinno by6 r6wnie2 wkomponowanie tawki w obrqbie Biblioteki

Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie przy ul. Jbzefa Pitsudskiego.

fl.Praca konkursowa mo2e unzglqdniac wykorzystanie wszystkich

fiosQpnych technik, w tym multimedialnych, te]einforma$cznych, $wietlnych i

linnych, kt6re u mo2l iwiq wlaSciwe zrealizowanie celu.

F. Praca konkursowa musi obligatoryjne urazglgdniad elementy - motyw(y)

[wiqzane z Zyciem tw6rczo$ciq i walkq niepodleglo$ciowq Jezego Kosacza.

DosrEPNOse
(nale2y wykazae dostqpnoSe proiektu dla

mieszkaricow Kwidzyna np. komu bedzie stu29

pmjekt ilakie grupy mievkaricow skozystajq
na jego realizacji uwzglqdniajqc kryteria:

spolecznezawodowe, wieku, plci i miejsca

zamieszkanial

PROJEKTJEST DOSTqPNY I KIEROWANY DO CATEJ

SPOTECZNOSCI NANSTA KWIDZYNA.

cfi 4 z1

\g



2. KOSZTORYSPROJEKTU
Zasoby i elementy potzebne do rcalizacji oraz ich szacunkowa wycena

(Nale2y wskaza6 etapy i szacunkowe koszty projektu - poda6, jakie sqjego czqSci sktadowe, ile bqdzie kovtowala ich realizacja

Nale2y uwzglqdniC podstawowe etapy lub czgSci skladowe pmjektu)

Kosztorys Proiektu musi byC sp6iny z opisem Proiehu

szAcu NKowE KoszTY PoszczEGoLNYcH czEscr REALIZACJ I PRoJ EKIU

lp. czq56 projektu koszt brutto w zl

1 NAGRODA GI-OWNA 1 X 10 000 zt- 10 000

2. DWAWYROZNIENIA 2X ZAOOd- 4000

3. KOSZ|Y OC'LOSZENIA KONKURSU I WYSTAWY PRAC POKONKURSOWYCH 1000

15000LACZNIE:

3. ZALACZNIKI
(obouriqzkowo lista poparcia projektu, dodafltowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Lista poparcia projektu - 4 listy poparcia - 56 podpisow

2 Jezy Kosacz - notka biograficzna na podstawie: , Encyklopedia SolidamoSci"


