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WrBudzet
obvwatelski
w Sósnowcu 9 Załącznik nr 3 do zarządzenia

Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 276 z dnia 19 kwietnia 2OL6r.

FoRMULARz ZGŁosZENlA zADANlA oo suożrru oBvWATELsKlEGo
W RAMAcH guożrru MIAsTA sosNowcA NA 2017 RoK*

l. lnformacje o projekcie

t strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
ł*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależnoŚci od ostatecznego zakresu inwestycji
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Strefa Konsultacyjna:

Edukacji: !szkolna
Lokalna strefa konsultacvina .
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Nazwa zadania
(max do 80 znaków)
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Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)
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Szacunkowy koszt realizacji zadania**
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Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
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