
Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia 137/2014 

Prezydenta Miasta Rybnika  
z dnia 17 marca 2014 r. 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu budżetu obywatelskiego  

Miasta Rybnika 

Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej 

i Integracji Europejskiej 

Urząd Miasta Rybnika 

 

Formularz zgłaszania projektów 

 

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnik 

 

 

1. Podstawowe informacje 

a) nazwa dzielnicy, na terenie której realizowane będzie przedsięwzięcie: 

 

 

b) tytuł projektu: 

 

 

c) pomysłodawca/y:  

 

 

d) lokalizacja projektu (należy podać dokładną lokalizację/adres, ewentualnie numer 

działki): 

 

 

e) obszar tematyczny (należy zakreślić właściwy): 

 

 drogi (np. budowa i utwardzenie dróg, budowa parkingów, chodników) 

 przestrzeń publiczna (np. zagospodarowanie placów, skwerów, parków, place 

zabaw) 

 ochrona środowiska (np. segregacja śmieci) 

 kultura i sport (np. ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu, 

odnowienie pomnika) 

 pomoc społeczna (np. dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych) 

 inny (jaki – realizacja projektu z innego zakresu niż wskazane powyżej 

wymaga specjalnej zgody Prezydenta Miasta) 

…………………………………………………… 

 



f) szacunkowy koszt projektu (należy podać całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia 

brutto, np. łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnymi 

uzgodnieniami, kosztem montażu): 

 

 

g) kontakt do pomysłodawcy/przedstawiciela pomysłodawców( imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail): 

 

 

 

2. Cele projektu i uzasadnienie (należy określić cel projektu i 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): 

 

 

 

 

 

 

3. Opis projektu (należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, 

które będą podjęte przy jego realizacji): 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakres projektu (należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy 

skorzystają na jego realizacji): 

 

 

 

 

 

 

5. Sposób funkcjonowania projektu w przyszłości (w tym koszty jakie projekt będzie 

generował po jego realizacji): 

 

 

 

 



 

6. Szacunkowy kosztorys 

 

Składowe projektu Koszt 

1.  

2.  

3.  

4.  

RAZEM  

 

 

 

 

               …………………………………. 

                      imię, nazwisko, nazwa organizacji, funkcja 

w przypadku projektu zgłaszanego przez 

grupę    mieszkańców - co najmniej 15 

osób, konieczne jest złożenie podpisów 

przez wszystkie osoby) 

 

Dodatkowe załączniki (dołączenie ich nie jest obowiązkowe): 

 zdjęcia 

 opinie/ekspertyzy 

 analizy prawne 

 rekomendacje 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  z 2002 

r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do: 

 

- przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w Rybniku 

 

- badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Rybnika 

 

 

 

 

                    …………………………………. 

                 imię, nazwisko, nazwa organizacji, funkcja 

w przypadku projektu zgłaszanego przez 

grupę    mieszkańców - co najmniej 15 

osób, konieczne jest złożenie podpisów 

przez wszystkie osoby) 

 


