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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 185/2019 Burmistrza Krapkowic
z dnia 16.08.2019 r.
Numer identyfikacyjny zadania
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wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

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

Adres

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)- obowiązkowe
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa zadnia*
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Lokalizacja zadania (numer działki lub tytuł prawny)*
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3. OPIS ZADANIA*
Należy napisać co ma zostać wykonane, jakie są istotne elementy składowe zadania, jakie działania

powinny być podjęte przy jego realizacji.
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4. UZASADNIENIE*
Należy uzasadnić potrzebę

realizacji projektu, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy
na jego realizacji, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku
realizacji projektu.

skorzystają

*Pola oznaczone gwiazdka będą publikowane na stronie www.krapkowice.pl,www.bo.krapkowice.pl
5. SZACOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KOSZT ZADANIA I JEGO SKLADNIKI
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,
zadania itp.) przekroczą 20% wartości określonej we wniosku:

wyłonieniu

wykonawcy

wnioskodawcy będzie realizowane jedynie w części, o ile będzie istniała możliwość
podziału zgłaszanego zadania na części - do wysokości środków określonych we wniosku lub

a) za

zgodą

b) w przypadku braku zgody wnioskodawcy lub niemożności podziału zadania na części
nie będzie realizowane w całości.
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KOSZ NA SMIECI
KWADRAT Z RAMĄ
MIEJSKI PARKOWY
OSIEDLOWY

320,00 zł
Ilość

