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Zalqczniknr 1

do Zarzqdzenia Nr 417 I 201 I
Burmistza Miasta Kwidzyna

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ ZGT.OSZEN IA PROJEKTU
do zrealizowania w ramach Kwidzyhskiego Budietu Obywatelskiego

Uwaqa:

1) Wypelnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dolqczenie listy poparcia dla projektu jest obowiqzkowe.

2) Wypeiniony formulaz wrazzlistqpoparcia nalezy zloLybw wersji papierowej w Biuze Obslugi LudnoSci Uzqdu

Miejskiego w Kwidzynie - osobiScie lub listownie na adres:

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

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

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wplywu do Uzgdu Miejskiego w Kwidzynie.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

OSWIETLENIE BOISKA BOCZNEGO NA STADIONIEPROJEKTU

Stadion Miejski, Kwidzyn, ul. Sportowa 6 (obrgb l4), dzialkam 53/6
LOKALIZACJA PROJEKTU

opisac, zalqczyc mapkq, ewentualnie

numery dzialek)

X powy2ej 20 000 zltr do 20 000 zlPROJEKTU

Kwidzyna, zakohczenie lata itp.), kt6re odbywajq sig na plycie

4 maszty koticowe z larnp a:ni poj edynczymi

4 maszty Srodkowe zlamparri podw6jnymi

dzieci trenuj4cychkonsultaciach
doszliSmynozneJpilki

werodzicami wszystkichZ
oze Swietleniedo wniosku,

umo2lipilkarskiego
okresie
wilo dlu1szeby korzystaniebocznego

orazwIstotne to zwlaszcza wlosennymboiska. jest
dzieir)(kr6tszy

tak2e masowychmozna tmprezprzy okazjlvykorzystad

lampami
zasilania.kuzdej

Zboiska maszt6w8

orazZ4 strony podl4czeniu)(po

Stadionu Miejskiego.
dotyczy po stawieni a wzdlu?

wskazac czego dotyczY Projekt, co

wykonane i w jakim celu oraz na jakie

odpowiada)

ProjeKu musibyd sP6jnY

kosztorysem Projektu

OPIS PROJEKTU

Kwidzyna
dzieciom,wszystkim

mieszkancom podczaswszystkimslu2ylbEdzie
mlodzieLyale przedemasowych

6ulS tadioniena Sportowejprzydoro sport4cymuprawlaJslym

wykazae dostqPnoSe Proiektu dla

Kwidzyna np. komu bgdzie

i iakie grupy mieszkahcow skozysta.i4
kryteria:iajqcrealizacji uwzglgdnjego

ptci miejscawieku,

str.1z2



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

(Nale2y wskaza6 etapy i szacunkowe koszty projektu - podae, jakie sqjego czgSci skladowe, ile bqdzie kosztowala ich realizacja

Nalezy uwzglgdnic podstawowe etapy lub czqSci skladowe projektu)

Kosztorys Proiektu musi byi spojny z opisem Proiektu

szAcuNKowE KoszTY PoszczEGoLNYcH czEscl REALIZACJI PRoJEKTU

Ip. czg6c projektu koszt brutto w zl

I Zakup oraz monta|S masztow wraz zlampami oSwietlenio!\ymi 185.000,00

2 Wykonanie projektu 6.000,00

3 Mapa geodezyjna 1.500,00

4 Nadz6r budowlany 2.000,00

5 Demontaz 5 slup6w betonowych 10.000,00

204.500,00LACZNTE

3. ZAI-ACZNIKI
(obowiqzkowo lista poparcia pqektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 [ir" p"p"rcia projektu

2 F" poparcia projektu

J llir," poparcia projektu

4
lI-iuu 

poparcia projektu

5
it-ir,u 

popurcia projektu

6 llirru popurcia projektu


