
Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXV/340/2017 

       Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

       z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 

 

Wniosek  

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok 

 

 1. Nazwa projektu: (w nazwie należy zawrzeć miejsce realizacji) 

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

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

 2. Planowany termin realizacji projektu …………………………………...……… 

 3. Miejsce realizacji projektu (miejscowość, ulica, nr ewidencyjny działki) : ………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 4. Charakterystyka zadania: 

a) opis projektu* (należy przedstawić krótki opis projektu: jego zakres,  potrzebę jego realizacji oraz 

spodziewane efekty po realizacji, należy wskazać, jakie grupy społeczne zyskają w związku z realizacją zadania, 

jakie problemy społeczne zostaną rozwiązane) 

…………………………………………………………………………………...

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

 

 b) załączniki (np. kosztorysy, mapki, rysunki, projekty, itp.) ** 

…………………………………………………………………………...……. 

 

 5. Przewidywany koszt realizacji: 

Lp. Składowe elementy projektu Koszt poszczególnych   

elementów składowych 

projektu (brutto) 

1.   

2.   

3.   

4 …   

Koszty ogółem  

 

 



Całkowity koszt projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł 

brutto.  

 

Całkowity koszt projektu prospołecznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł 

brutto.  

 

 

 6. Informacje o wnioskodawcy 

 a) Imię i nazwisko 

…………………………………..................... 

 b) Adres do korespondencji 

.............................................................................................................................. 

 c) Nr telefonu 

……………………………………………….. 

 d) adres e-mail**  

……………………………………………….. 

 e) PESEL ………………………………………. 

* opis zadania zostanie wykorzystany przy publikacji zakwalifikowanych do głosowania 

wniosków 

** element nieobowiązkowy 

Składając niniejszy wniosek jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania 

w Budżecie Obywatelskim Gminy Nowy Tomyśl na rok 2018 (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r., poz. 992) oraz 

wyrażam zgodę na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminy Nowy 

Tomyśl w ramach prezentacji projektów. 

……………………………. 

            podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia projektu. Projekt musi zostać poparty przez co 

najmniej 20 mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 16 rok życia. 

Formularz wraz z listą poparcia projektu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym 

Tomyślu (Biuro Obsługi Mieszkańca) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym 

Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl. 



 


