
 

 

UCHWAŁA NR XL/191/21 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  

ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany: 

- w załączniku nr 1 § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgłoszenie propozycji projektu musi zostać poparte podpisami mieszkańców miasta Chojnowa tj.: 

- dla północnej strony rzeki Skora – 7 podpisów 

- dla południowej strony rzeki Skora – 5 podpisów.”, 

- w załączniku nr 2 w Formularzu zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 

po pkt. 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11. Lista z podpisami osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa: 

Jan Skowroński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 czerwca 2021 r.

Poz. 2741



Załącznik do uchwały nr XL/191/21 

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 26 maja 2021 r. 

Formularz zgłoszenia projektu 

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

1. DANE WNIOSKODAWCY* 

a) Imię i nazwisko: 

b) Adres zamieszkania: 

c) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców: (zalecane) 

(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail) 

2. Podstawowe informacje* 

a) Tytuł projektu: 

b) Lokalizacja projektu: 

c) Obszar tematyczny: 

d) Przewidywany termin realizacji 

3. Cele projektu* 

(maks. 100 wyrazów) 

4. Opis projektu* 

(należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów) 

5. Uzasadnienie realizacji projektu* 

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany 

w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów) 

6. Zakres projektu* 

(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maks. 

100 wyrazów) 

7. Ochrona środowiska (zalecane) 

(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maks. 

150 wyrazów) 

8. Szacunkowy kosztorys* 

Składowe projektu Koszt 

1.  

2.  

3.  

…  

RAZEM  

9. Ewentualne załączniki: mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektu. dopuszczalna 

wizualizacja projektu, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja techniczna. 

10. Nazwa projektu…………………………………………………………..……………………... 
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11. Lista z podpisami osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego: 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Data ……………………………….... 

czytelny podpis wnioskodawcy ………………………..……………. 

Uwaga: Listę należy załączyć w wersji pisemnej, w oryginale. Każda dodatkowa strona listy powinna 

zawierać nazwę projektu i numer strony. 

*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako obowiązkowe. 
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