
Załącznik Nr 1 do 
Zasad tworzenia i wykorzystania Budżetu Obywatelskiego  

przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych przez mieszkańców zasobów  
Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Nr 19/2016 z dnia 29.02.2016r. 
 

 

Formularz zgłoszeniowy wniosku do Budżetu Obywatelskiego HGSM 
na rok ….. 

 
1. Dane wnioskodawcy  

 
Imię i Nazwisko 
 

 
………………………………………………..…….. 

 
Adres lokalu, do którego przysługuje tytuł prawny 
 

 
………………………………………………..…….. 

 
Numer  telefonu, email 
 

 
………………………………………………..…….. 

 

2. Nazwa wniosku  

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

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

 

3. Miejsce realizacji wniosku (ulica, numer budynku, osiedle) 

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

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

4. Opis wniosku (Proszę przedstawić opis  wniosku, w tym jego główne założenia i działania, 

które będą podjęte przy jego realizacji) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. Uzasadnienie realizacji wniosku (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji wniosku, 

jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje a także uzasadnić dlaczego wniosek 
powinien być zrealizowany i w jaki sposób będzie służył mieszkańcom)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Szacunkowe koszty wniosku (Proszę uwzględnić wszystkie składowe wniosku oraz ich 

szacunkowe koszty)  
 

Składowe części wniosku             Koszt wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       Razem:       …………………………….. 

 

 



7. Załącznik obowiązkowy  
    Lista poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami tworzenia i wykorzystania Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego 
na wykonanie prac wnioskowanych przez mieszkańców zasobów Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że powyższe dane są  prawdziwe i aktualne. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez HGSM z siedzibą w Katowicach w celu realizacji wniosku 
z Budżetu Obywatelskiego. Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych i przyjmuję do 
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości możliwość mojego udziału w procedurze wyboru projektu zadania. 

             
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
data i czytelny podpis wnioskodawcy 


