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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANlA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMAcH eupżrru MlAsTA sosNowcA NA 2019 RoK*

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji móże ulec zmianie w zależnoŚci od ostateczne8o zakresu inwestycji
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