nr I do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych
z mieszkańcami gnuny-rniasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
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Imię i nazwisko zgłaszającego
Adres
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(patrz wykaz okręgów)

Nr PESEL
formularze mogą składać osoby.
które w roku edycji GBO
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Typ zadania
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(max. 15 słów)
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Opis zadania
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Lokalizacja
dokladny ndrcs, opisowe określenie obszaru. lokalizacja zadania na załączonej mapce
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Załącznik nr I do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy-miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

Uzasadnienie realizacji zadania
kto zyska {jakie: grupy mieszkańców. grupy spolcczne) w wyniku ,·ealizaeji zadania;
_jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania (max 2.000 znaków}
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Załączniki do formularza zgłoszeniowego
(o ile nie zostały wymienione w poszczegćluyeh punktach)
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OŚWIADCZENIA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.
poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę 11a przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych
konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO.
Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

oraz załącznikach

informacje

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz

są zgodne

