
Załącznik nr 1  do Regulaminu  

 Budżetu Obywatelskiego  

Gminy Świebodzice 

 

(miejsce na datę wpływu) 

Formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy  

Świebodzice na rok ................................. 

 

Data złożenia /wpływu do 

Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach   

Nr projektu 

 

1. Nawa projektu: 

 

 

 

 

2. Lokalizacja projektu: (należy wskazać miejsce, teren, ulice lub obiekt na którym jest zgłaszane 

zadanie do realizacji) 

 

 

 

 

 

3. Opis projektu:  (należy opisać co konkretnie ma zostać wykonane,  główne działania, obszar 

tematyczny, przewidywany termin realizacji, czy projekt będzie infrastrukturalny czy społeczny, 

jakie koszty będzie generował w przyszłości) 

 

 

 

 

4. Szacunkowy kosztorys projektu:  (jeżeli jest znany, kwota nie może przekroczyć kwoty 

zabezpieczonej w budżecie na realizacje Budżetu Obywatelskiego) 

 

 

 

 

5. Uzasadnienie realizacji projektu i jego dostępność  (podać potrzebę realizacji problemu, jaki 

problem zostanie rozwiązany,  w jaki sposób wpłynie to na mieszkańców, ochronę środowiska, 

dlaczego zadanie powinno zostać zrealizowane, wskazać kto będzie korzystał z projektu, w 

jakim czasie czy za odpłatnością czy nie, czy projekt będzie ogólnodostępny) 

 

 

 

 



 

6. Dodatkowe załączniki do wniosku  (można dołączyć mapy, zdjęcia, rysunki, plany, pole 

nieobowiązkowe, jeśli brak dodatkowych załączników należy wpisać nie dotyczy)  

 

Uwaga ! Formularz należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, lub 

komputerowo wszystkie punkty, w przypadku braku miejsca można informację załączyć na 

dodatkowej kartce 

 

7. Dane Wnioskodawcy (dane osobowe tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach, Wnioskodawcą może być grupa osób) 

 

- Imię  i nazwisko ……………………………………………………………….…..… 

- Adres zamieszkania ………………………………………………………….….…… 

- Telefon ……………………………………………………………………………...... 

- E-mail …………………………………………………………………………...……. 

- Podpis ……………………………………………………………………………..…. 

 

- Imię  i nazwisko …………………………………………………………….……… 

- Adres zamieszkania ………………………………………………………………… 

- Telefon ……………………………………………………………………………... 

- E-mail ………………………………………………………………………………. 

- Podpis ………………………………………………………………………………. 

 

- Imię  i nazwisko …………………………………………………………….……… 

- Adres zamieszkania ………………………………………………………….……… 

- Telefon …………………………………………………………………….………... 

- E-mail …………………………………………………………………………….…. 

- Podpis ………………………………………………………………………….……. 

 

- Imię  i nazwisko …………………………………………………………….……… 

- Adres zamieszkania ………………………………………………………………… 

- Telefon ……………………………………………………………………………... 

- E-mail ………………………………………………………………………………. 

- Podpis ………………………………………………………………………………. 



 

Osoba właściwa do kontaktów w sprawie propozycji projektów z grupy osób Wnioskodawcy:  

- Imię i Nazwisko ……………………………………………….……. 

- Telefon ……………………………………………………………… 

- e-mail ………………………………………………………….……. 

 

Zgoda osoby właściwej do kontaktu na udostępnianie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska przez 

Burmistrza Miasta Świebodzice na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w związku z konsultacjami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Świebodzice. Oświadczam, iż wiem o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie 

oraz, że  wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie przed jej 

wycofaniem.  

 

 

 

       Podpis osoby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swiebodzice.pl/

