Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krapkowic z dnia 16.08.2019 r.

Numer identyfikacyjny zadania
…………………………………………………………………..
wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Wniosek - zgłoszenie propozycji zadania
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 rok
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko

Adres

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)- obowiązkowe

2. PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa zadnia*

Lokalizacja zadania (numer działki lub tytuł prawny)*

3. OPIS ZADANIA*
Należy napisać co ma zostać wykonane, jakie są istotne elementy składowe zadania, jakie działania
powinny być podjęte przy jego realizacji.

4. UZASADNIENIE*
Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy
skorzystają na jego realizacji, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku
realizacji projektu.

*Pola oznaczone gwiazdką będą publikowane na stronie www.krapkowice.pl,www.bo.krapkowice.pl
5. SZACOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KOSZT ZADANIA I JEGO SKŁADNIKI
Należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich koszty. Dopuszcza się maksymalne
zwiększenie wartości zadania do 20% (po zrealizowaniu dokumentacji i wyłonieniu wykonawcy
zadania itp.) w stosunku do wartości określonej we wniosku).
Zadanie, którego środki na realizację (po zrealizowaniu dokumentacji, wyłonieniu wykonawcy
zadania itp.) przekroczą 20% wartości określonej we wniosku:
a) za zgodą wnioskodawcy będzie realizowane jedynie w części, o ile będzie istniała możliwość
podziału zgłaszanego zadania na części - do wysokości środków określonych we wniosku lub
b) w przypadku braku zgody wnioskodawcy lub niemożności podziału zadania na części –
nie będzie realizowane w całości.

L.p.

Zakres prac/rodzaj kosztów

Koszt w złotych [brutto]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
RAZEM:

0

Dodatkowe załączniki (wymienić np. wizualizacja projektu, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne,
rekomendacje) -obowiązkowe

1)………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………..……………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………………………..
6) ……………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym
jest Gmina Krapkowice reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Krapkowicach moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. Zapoznałam(em) się
z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice i Klauzulą Informacyjną dotycząca przetwarzania
danych osobowych i akceptuję ich treść.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadoma(y) możliwości weryfikacji
zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji. Jestem również świadoma(y)
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Data
Podpis (imię i nazwisko)
zgłaszającego

