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(Jwagąs
Wypetnieiue punktów 1-5 oras 7-8, a także dołączenie listy, O fclorej mowa w punkcie 9 f jest
obowiiEjżktnW. Formulairz nal'ezy wypełnić czytelnie - na masaiynie, komputerowo lub ręcznie,
wifilkimi, druktrwanytni literami,zgodnw z 0{>isem.
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Rodzaj zadania (zaznaoz tytko jedną opcję, pcte obowiązkowe)

x
zadanie ,,twarde"
{należy przez ft) rozumieć prOjeKf. inwestycyjny i remontowy Sotyóząey nr.in. nMdGrniż:aeji,
przebudowy, budowy nowysh obiektów lub zakupu wyposażertia. Profelsty te Ao/icenfru/ą
sięna sferze technologiczno— technicznej)

zadanie „mjękkie"
(należy przez fo rozumfec projekt o cliarat<terze nieiriwesłycy/nyrtf, w sźcżeg6!r)ośGl
wydancwia społeczne, kulturalne, sdukaG^no, spsrtowo, warsztaty, seminaria lub
S?kQlenia)

t.Tytułasadaunja
/c'i°/n~5«/Ł <? Z $°•.$<::. oloc/zLi /^osci^T^ J^lKLjiJ ,^s /-<^cz^-e3(,-fć'^
^>/'i-zĄf<ci /iA/)r-^^A 'cfa^/L^ ^ /r7/c/jc^^^^>^^c/<-a/^..

/

3. Nr obszaru, Lokąljzacj^, jnijiejsce ręalŁiE»cji zadania (tuta| proszę podać dokładny adres, rir dziaBti,
ai-kusz mapy dziaMa, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być Tealizowane zadsnie, w celach
pomoeaiezych zalesiane Jest dcAączeme nia(^ sztacil śytuae^jnego i/hib źdjęeta terenu/ohiektu,
Którego dotyezy pmpozytga zadania- eweirtualne dodatkowe załąGzniN piroszę wymienić w punKcie
6)
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3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane vi ramach zadania, wskazać jego
główne zatoźema i działania, które będą podj^teprzy jego realizacji),
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<<^,/eA-/ /<^3C^Q(^ •€^^€^ •^y^^e^rł.si^c^nte1
<^Ł^4?fr^<t3;/2^ ffx^c/e^ea.S c3/0<a; c/o <7 Ci-/-/r7^s/<'-r-^C^ft^&^
<^°A-/y7 ^Ł3..c^'^€^Ł^2. /c^^ ^X^ffWai^ia. ^T^/cs^zeinośc^
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4.lJzasadmenie (Proszę napisać, jaki jest cel realizaejt zadania, jakiego problemy dotyczy
i jakie rozwiązania gropomye, a także (izasądnic, dlaczego zadanie powili^ zrealizowane
i jakie gropy mieszkańców skorzyst^ą ż tealizacii zadania

^^^i^ł^^^^<'l-^i,^ i^:&^^ ^I^^Ł&^f^Ł^ ^:-<i^;<~c'<S-:Ź':<3.Ł.,i:::ttf2.
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^^.,-."/^:e?e?^^^<»^'Ły^^ ''^^^^f^^/^;Ł-/ŁjŁ'Ł:L^^^^^ vtdl.et.^fjwf^,
'^•^/»i»s/(-^^^J^^^ :^ ^ ;: \
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S.Szacunkowe koszty sKidanja (pi-oszę uwzgl^dtóc wsz;y^tę^składpwe'ezęści za^
oraz; ich szacunkowe: koszty).
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Składowe części zadauia Koszt (brutttyj
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6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązJkówe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokmnentacja pomocna przy
zaopiniowaniu lub mnę materiały będąeew posiadaniu autora propozycji zadania)
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