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WNIOSEK 

na realizację zadania w ramach 

JELENIOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 
Numer identyfikacyjny wniosku – nadaje UM 

 

 
1. Tytuł zadania (należy wpisać tytuł własny zadania, który winien być krótki i czytelny).  

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

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

2. Rodzaj zgłaszanego zadania (proszę oznaczyć właściwe) 

o zadanie priorytetowe (wartość wniosku nie przekracza kwoty 500.000 zł) 

o zadanie dodatkowe (wartość wniosku nie przekracza kwoty 50.000 zł) 

 

3. Wnioskodawca (osoby upoważnione do składania wniosku bądź ich przedstawiciele)  

o osoby fizyczne / osoba fizyczna (zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, 

która ukończyła w dniu składania wniosku co najmniej 16 rok życia) 

LP WNIOSKODAWCA KONTAKT UWAGI 

IMIĘ I NAZWISKO:  E-MAIL:  

1 
PESEL:  TELEFON:  

 

IMIĘ I NAZWISKO:  E-MAIL:  

2 
PESEL:  TELEFON:  

 

IMIĘ I NAZWISKO:  E-MAIL:  

3 
PESEL:  TELEFON:  

 

o Osoba prawna (mająca siedzibę i działająca na terenie Miasta Jeleniej Góry) 

LP 
WNIOSKODAWCA  KONTAKT IMIĘ I NAZWISKO 

PRZEDSTAWICIELA  

NAZWA:  E-MAIL:  

NIP:  TELEFON:  1 

ADRES:  

 

 

Podane w pkt. 3 informacje przeznaczone są wyłącznie dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra w celu 

przeprowadzenia procedury Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 i podlegają szczególnej ochronie 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1182  z późn. zm.) 
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4. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (np. adres budynku, nr działki. Na stronie internetowej 

miasta dostępny jest portal geodezyjny - geoportal ). 

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

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

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

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

 

5. Opis zadania 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Adresaci zadania  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Cel zadania – uzasadnienie, ze wskazaniem obszaru oddziaływania, szczególnych 

walorów i atrakcyjności dla mieszkańców 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Szacunkowe koszty zadania brutto (UWAGA: zadanie nie może generować dla budżetu miasta 

kosztów w latach następnych, w tym kosztów osobowych, z wyłączeniem technicznego utrzymania.)  

  

Części składowe zadania Szacunkowe koszty brutto 

1.  zł 

2.  zł 

3.  zł 

4.  zł 

5.  zł 

6.  zł 

7.  zł 

8.  zł  

ŁĄCZNIE: zł 

 

 

 

9. Załączniki:  

a) płyta CD/DVD z wnioskiem w wersji elektronicznej (*DOC, *ODT) ……… 

b) lista poparcia z podpisami co najmniej 50 (zadania priorytetowe) lub 20 (zadania dodatkowe) 

mieszkańców popierających wniosek. Każda dodatkowa strona listy winna być zgodna ze wzorem,         

z wyłączeniem oznakowania kolejnego numeru strony ……… 

c) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania, wizualizacje ……… 

d) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania ……… 
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10. Oświadczenia: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych w pkt. 3 danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia procedury Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w tym publikacji 

wniosku na stronie internetowej www.jeleniagora.pl  

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2016. 

 

W zakresie realizacji postanowień §6 Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016                 

do prezentacji wniosku wskazana/y jest …………………………………………………………………… 

 

Dla potrzeb realizacji zadania, wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację wniosku lub łączenie                    

z innymi zadaniami.  

 

 

…………………………………………………………. 

Podpis/y wnioskodawcy/ów 


