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Załącznik Nr 2  

do zarządzenia Nr 208/2017  

Wójta Gminy Komorniki  

z dnia 8 maja 2017 r. 

 

 

Formularz zgłoszenia projektu  

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki na rok 2018 

 

1. Podstawowe informacje* 

 

a) Rodzaj zgłaszanego zadania: 

 inwestycyjne 

 nieinwestycyjne 
(należy wskazać rodzaj zadania poprzez postawienie znaku „X”  przy wybranym rodzaju zgłaszanego 

zdania) 

b) Tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków): 

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

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

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

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

b) Pomysłodawca/y: 

imię i nazwisko:  …………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

telefon:....................................................... adres e-mail:…………….……………………………………………………… 

adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

c) Lokalizacja projektu (miejscowość, ulica, nr działki - teren/obiekt w przypadku zadań 

inwestycyjnych musi być własnością Gminy Komorniki. W przypadku zadań nieinwestycyjnych - jeśli  

teren/obiekt nie jest własnością Gminy Komorniki należy załączyć zgodę właściciela lub 

administratora/zarządcy obiektu na jego użytkowanie): 

 

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

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

d) Odniesienie do Strategii Rozwoju Gminy Komorniki oraz zgodność z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego (dla zadań inwestycyjnych): 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Opis projektu* 

(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte 

przy jego realizacji, maks. 400 wyrazów)Należy wskazać w jaki sposób realizacja projektu 

przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji problemu społecznego. 

 

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

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

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

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

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

 

3. Uzasadnienie* 

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada 

projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego 

problemu, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji maks. 500 

wyrazów) 

 

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

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

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

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

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

  

4. Szacunkowy koszt zadania (brutto)* …………………………..……………………………………………………….………. 

 

Szacunkowy roczny koszty utrzymania  (brutto)* - dotyczy  zadań inwestycyjnych ………………………                         

 

Dodatkowe załączniki (zalecane):  

 Zdjęcia  

 Rysunki 

 Inne (m.in. analizy, opinie, rekomendacje, wizualizacje) 

 

*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE! 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 
……………..……………………………..….…………..……… 

           (podpis) 


