Załącznik nr 1
do Zrządzenia nr 39/2018
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 15.02.2018 r.

Ankieta - Formularz zgłoszenia zadania
Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Żukowo w 2019 r.?
Nazwa zadania

Lokalizacja nieruchomości, w obrębie której winno
zostać zrealizowane zadanie/np. adres, nr działki/
Szacunkowy koszt realizacji zadania
z zastrzeżeniem, iż wartość zadania nie może przekroczyć
łącznie kwoty 200. 000 zł /brutto/
(prosimy uwzględnić wszystkie części zadania oraz ich
szacunkowe koszty)
Imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego zadanie
Adres zamieszkania albo siedziba i adres zgłaszającego
zadanie
Numer telefonu
Adres e - mail
Skrótowy opis zadania.
Należy w kilku zdaniach opisać czego projekt zadania
dotyczy (prosimy opisać w szczególności zakres zadania i
co dokładnie ma zostać wykonane, wskazując główne
działania związane z realizacją zadania wraz z
proponowanym harmonogramem realizacji zadania)

Beneficjenci: (prosimy wskazać, jakie grupy
mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z
uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego,
wieku, płci, miejsca zamieszkania itp.)

Uzasadnienie realizacji zadania
(prosimy opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego
problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także
uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w
jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców).

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały np. zdjęcia,
mapki, szkice, ekspertyzy, opracowania graficzne,
kalkulacja kosztów itp.

OŚWIADCZENIA :


Składając niniejszą ankietę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia konsultacji, z mieszkańcami miasta Żukowo w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Żukowo
na 2019 rok zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Żukowo.



Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Data i podpis zgłaszającego:
Wyjaśnienia:
1. Ze środków o których mowa w ankiecie mogą być finansowane zadania własne Gminy,
możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2019, wpisujące się w Strategię
Rozwoju Gminy Żukowo na lata 2015-2025.
2. Środki mogą być przeznaczone na projekty jednorocznych zadań m. in. na projekty
znajdujące się w zakresie zadań własnych gminy dotyczące:
a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany
obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów
osiedlowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę;
b) rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów
sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
c) zmian organizacji ruchu na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem
mobilności i komunikacji – np.: sygnalizacji świetlnej, montażu urządzeń służących
poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, lustra drogowe,
oznakowanie poziome, bariery ochronne i inne);
d) działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków –
tj. budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych,
parkingów samochodowych, placów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej
infrastruktury.
3. Zadania finansowane z ww. środków powinny mieć charakter lokalny.
4. Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców osiedli na
terenie miasta Żukowo tj.:
 Osiedle Dolne,
 Osiedle Elżbietowo,
 Osiedle Norbertanek,
 Osiedle Nowe,
 Osiedle Wybickiego.
Szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania zgłoszonego ramach projektu nie może
przekraczać kwoty 200 000 zł.
W ramach zgłoszonych projektów nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację
jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

