
 

                                                                                      Załącznik nr 1  

 Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć (osobiście lub listownie) w wersji    

 pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul Kościuszki 15,  

 pokój nr 13, bądź przesłać w wersji elektronicznej na adres: powiat@wagrowiec.pl    

z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018 r.” w terminie od 7 VIII do11 IX  2017 r.  

 

Formularz zgłoszeniowy zadań  do kwoty budżetu obywatelskiego na 2018 rok 

Uwaga: Punkty 1-9 są obowiązkowe. 

1.Tytuł zadania:……………………………………………………………….……………………………… 

2.Lokalizacja, miejsce realizacji zadania……………….………………………………………..………… 

3. Opis zadania, w tym jego główne założenia, mierniki i działania, które będą podjęte przy jego 

realizacji. ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzasadnienie 

Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a 

także uzasadnić dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób będzie służył on 

mieszkańcom.  

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

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

5. Beneficjenci zadania 

Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają na realizacji zadania.  

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

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

6. Szacunkowe koszty zadania: 

Proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu oraz ich szacunkowe koszty. 

Składowe części zadania: Koszt:: 

1. …..…………

………………………………………………………………….. 

2. ………………

………………………………………………………………… 

3. ………………

………………………………………………………………… 

RAZEM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

7. Imiona i nazwiska pomysłodawców zadania: 

    7.1. ………………………………………………………………………….. 

    7.2. …………………………………………………..……………………… 

    7.3. ………………………………………..………………………………… 
 

8.Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………… 

     (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) 

9.  Lista osób popierających zadania  (minimum 20) 

10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe) - zdjęcia, ekspertyzy, rekomendacje. 

Oświadczam, że: (właściwe zaznaczyć- postawić  x ) 

□ - jestem mieszkańcem Powiatu Wągrowieckiego posiadającym czynne prawo wyborcze 

□ -  jestem uczniem szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie wągrowieckim. 
Więcej informacji na stronie www.wagrowiec.pl,  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 1 0 1 , poz. 926, ze zm.) wyrażam  

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do: przeprowadzenia procedury w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego, w tym zamieszczenie przesłanego formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.wagrowiec.pl 

 

Imię i nazwisko:                                Podpis: 

 

mailto:powiat@wagrowiec.pl
http://www.wagrowiec.pl/

