
Załącznik 
do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Nr  ….......................................................................  z dnia   ….............................................  roku

Zgłoszenie projektu 
w ramach „Budżetu obywatelskiego Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok”.

Tytuł projektu*

Zakres tematyczny projektu – projekt w zakresie:
(proszę zaznaczyć właściwy)

□ ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej

□ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego

□ lokalnego transportu zbiorowego

□ ochrony zdrowia

□ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 
opiekuńczych

□ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych 
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami

□ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych

□ targowisk i hal targowych

□ zieleni gminnej i zadrzewień

□ cmentarzy gminnych

□ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej

□ wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej

□ utrzymania czystości i porządku

Dane osoby zgłaszającej projekt*
Imię i nazwisko

PESEL

Adres korespondencyjny

E-mail

Nr telefonu

Opis zgłaszanego projektu* 
(co ma zostać wykonane,  jakie działania winny być podjęte itp.)

* Pola  obowiązkowe.  Formularz  uznaje  się  za  ważny,  jeżeli  wypełnione  zostały  wszystkie  pola  uznane  za 
obowiązkowe. 
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Lokalizacja 
(jak dokładny adres, opis lokalizacji*,  dołączone mapka lub zdjęcie) 

Uzasadnienie konieczności realizacji zadania* 
(cel realizacji; opis problemu, który projekt rozwiąże; w jaki sposób projekt wpłynie na życie mieszkańców; spodziewane korzyści)

Beneficjenci projektu* 
(grupy mieszkańców,  grupy społeczne, które skorzystają z projektu)

Załączniki:
1. …..........................................
2. …...........................................
3. …...........................................

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacje, iż jestem pomysłodawcą projektu, o którym mowa 
w niniejszym zgłoszeniu.

□ Tak □ Nie

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  133,  poz.  883
z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do:
□ przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu obywatelskiego Miasta Wodzisław Śląski na 2015 rok*

(data)* podpis*
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