
 

Formularz zgłoszeniowy  

propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 rok 

- Gmina Gryfice 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1 - 11 jest obowiązkowe.  
 

1. Tytuł zadania (do 15 wyrazów)  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma 

być realizowane zadanie)   

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

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

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

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

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

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

 

3. Skrócony opis zadania (do 50 wyrazów) 

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

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

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

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

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

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

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

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 jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien 

zawierać nie więcej niż 200 wyrazów.)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

5. Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają  

z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca 

zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 wyrazów.)   

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

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

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

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

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

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

 

6. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania  

oraz ich szacunkowe koszty).  

Składowe części zadania Koszt 

1. 
 1 

  

2.   

3.   

4.   

5. 
  

  

  

                              Łącznie:  ……………………………… zł 

 

 

7. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b)  mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c)  inne, istotne dla zgłaszanego zadania,  

     jakie? …………………………………………………………………………………….….. 

 

8. Kontakt do autorów propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla 

autorów innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany 

opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp. (proszę podkreślić wybraną odpowiedź). 

a) wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu mailowego do ww. celów, 

………………………………………………    

podpis osoby udostępniającej adres mailowy ………………………………………………………. 

 

b) nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów. 

Uwaga:  

 Dane kontaktowe do autorów propozycji zadania, ale tylko do wiadomości Urzędu 

Miejskiego w Gryficach podaje się na następnej stronie formularza.  



 

 Strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości.  

9.  Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego 

w Gryficach). 

  

Imię i nazwisko  

(czytelnie) 

Kontakt (e-mail, telefon) 

(czytelnie) 

Oświadczam, że jestem 

mieszkańcem Gminy Gryfice* 

1.   

2.     

3.    

* proszę złożyć swój podpis dla potwierdzenia prawdziwość oświadczenia 

 

10. Osoba/osoby, spośród autorów propozycji zadania, upoważniona/upoważnione  

do kontaktu z Urzędem Miejskim w Gryficach. 

1) …………………………………….……... 

2) …………………………………….……... 

3) ………………………………………….... 


