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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2017 

Burmistrza Piławy Górnej z dnia 09.11.2017 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

GMINY PIŁAWA GÓRNA NA ROK …….  

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

(Nazwa projektu) 

SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU …………………………………… zł. 

I. DANE WNIOSKODAWCY1 

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

Adres zamieszkania: Piława Górna, ………………………………………………… 

 
PESEL  

           

 

Nr telefonu ……………………………………… 

Adres e-mail ……………………………………. 

II. OPIS PROJEKTU 

Lokalizacja projektu (adres, nazwa budynku, nr działek, itp.): 

(opis lub załączona mapa) 

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

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

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

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

Opis projektu: 

(na czym ma polegać inwestycja, działanie?) 

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała w Piławie Górnej.  
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………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu 

1. Całkowity koszt projektu: …………………………………………………..  

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

L.p. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Koszt całkowity brutto (w zł) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ogółem:  

 

 

 

………………………………………. 
 (data, podpis autora projektu) 
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Załączniki: 

1. Mapka lokalizacji przedsięwzięcia (nieobowiązkowe). 

2. Inne, istotne dla zgłaszanego projektu (nieobowiązkowe). 

jakie? ………………………………………………………… 

 

 W związku z przystąpieniem do udziału w inicjatywie o nazwie „Budżet Obywatelski Gminy 

Piława Górna” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich danych osobowych 

zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 

w celu udzielenia wsparcia inicjatywy o nazwie „Budżet Obywatelski Gminy Piława Górna”. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w inicjatywie o nazwie „Budżet Obywatelski Gminy Piława Górna”. 

 Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Gminy Piława Górna i posiadam ukończone 

18 lat. 

 

 

…………………………………………      …………………………………  

 (miejscowość, data)               (podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Piławie Górnej – ul. Piastowska 69  

w terminie wskazanym w Zarządzeniu Nr 107/2017 Burmistrza Piławy Górnej z dnia  09.11.2017 roku, 

tj. do dnia 28.02………. r. 

          

 


