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 Załącznik Nr 3 
 do Regulaminu budżetu obywatelskiego 
 Gminy Środa Śląska 

 

 

 

Formularz zgłoszenia  

projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego  

Gminy Środa Śląska na 2018 rok 

 

 
1. Tytuł zadania. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania  

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr działki:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr budynku (jeśli dotyczy)………………………………………………………………………………………… 

 
3. Opis zadania (uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby 
zostać wykonawcą zadania). 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
4. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci  

Cel realizacji zadania 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Problem którego dotyczy projekt 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proponowane rozwiązania 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Wyjaśnienie dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego  

realizacja wpłynie na życie mieszkańców 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grupy mieszkańców, które skorzystają z realizacji zadania  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania (wszystkie składowe części zadania oraz ich 

szacunkowe koszty).  

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto 

1.  zł 

2.  zł 

3.  zł 

...  zł  

OGÓŁEM: zł 

 

 

6.Inne uwagi (proszę przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla 

realizacji zadania).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

7. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Miasta Środa Śląska 

popierających projekt zadania, innych niż jego autorzy, którą należy załączyć do 

formularza zgłoszenia. (Listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale). 

 
 
8. Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczy): 

a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b)  mapa lub rysunek z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c)  inne, istotne dla zgłaszanego zadania,  

(jakie?)_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



 

10. Autorzy (wnioskodawcy) propozycji zadania i kontakt do nich (proszę o 

czytelne wpisanie danych. Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją 

poniższych oświadczeń). 

 

Oświadczenia: 

▪ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności 

zgłoszonych danych oraz procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Przysługuje mi 

także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

▪ Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, mieszkam w Środzie Śląskiej a wszystkie dane podane 

w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko* Dane kontaktowe Podpis 

1.Lider 

Projektu 

 adres: 

 

nr tel.:  

e-mail: 

2.  adres: 

 

nr tel.:  

e-mail: 

3.  adres:  

 

nr tel.:  

e-mail: 

...  adres: 

 

nr tel.:  

e-mail: 

 

*  Proszę podkreślić osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do kontaktu z Urzędem 

Miejskim w Środzie Śląskiej. 

 

 


