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Formularz Zgloszeniowy
propozycji zadania do Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego na 2015 rok

1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWI

1.Imie i nazwisko autora:

Kontakt (e-mail, telefon):

Magdalena Srokowska

Wyrazam zgode Prezydentowi Miasta Szczecin na udostepnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji
zadania do Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego na 2015 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta Szczecin (www.konsultuj.szczecin.plorazbip.urn.szczecin.pllkonsultacje)

M~~. elf?: ~Y..~... .~r.~~.q,~~.~.I~ p,
..\ /wlasnoreczny podpis!

Dane osobowe zbierane i przetwarzane sa na podstawie art. 23 U!;t. l pkt l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 Nr lOI, poz. 926, z pózno zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji spolecznych w ramach Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego,
w tym zamieszczanie przeslanego formularza na stronie "'\\1<'.kol1sulwi.s;c;ecin.u/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak równiez badan opinii
i oczekiwan spolecznych realizowanych przez Urzad Miasta Szczecin.
Dane beda przetwarzane w zbiorze roboczym i zostana usuniete po zakonczeniu konsultacji spolecznych dotyczacych Szczecinskiego
Budzetu Obywatelskiego na 2015 rok.
UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAZENIA ZGODY PRZEZ AUTORAJAUTOROW ZADANIA
FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

2. TYTUL ZADANIA (OBOWIAZKOWE)
(Nalezy wpisac pelny tytul zadania. Tytul zadania powinien byc sformulowany tak, aby jednoznacznie obrazowal

faktyczne zadanie, które ma byc realizowanew ramachSzczecinskiegoBudzetu Obywatelskiegona 20J5 rok)

UWAGA: RUBRYKE NALEZY WYPELNIC CZYTELNIE WIE~KIMI LITERAMI
PODANY TYTUL ZADANIA BEDZIE OBOWIAZYWALNA LISClE DO GLOSOWANIA

3. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIAZKOWE)

(W ramach Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego mozna skladac propozycje zadan do zrealizowania o charakterze
ogólnomiejskim, przez co rozumie sie realizacje zadania dotyczacego potrzeb mieszkanców wiecej niz jednej dzielnicy
Szczecina lub gdy miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednej dzielnicy Szczecina albo dzielnicowym, przez
co rozumie sie realizacje zadania dotyczacego glównie potrzeb mieszkanców jednej dzielnicy Szczecina).
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Prosze wybrac wvlacznie iedna z podanych ponizej propozycji Prosze dokonac wyboru stawiajac znak "x"
wwvbraneirubryce

Oeólnomieiski X
Dzielnica Pólnoc
Dzielnica Prawobrzeze
Dzielnica Sródmiescie
Dzielnica Zachód



4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIAZKOWE)

(Nalezy okreslic obszar, na którym realizowane bedzie zadanie podajac dane umozliwiajace przestrzenna
lokalizacje zadania)

l. Szczecin, ul. Dworska (plac Slowinców).Gumience
2. Szczecin ul. Gdanska, dzialka nr 8 obreb 1090 Sródmiescie90
3. Szczecinul. Firlika, dzialka nr 11/14obreb 3014 Nad Odra 14
4. Szczecin ul. Helska, dzialka nr 27/12 obreb4025 Dabie 25
5. Szczecinul. Kolbacka nr 253; 247; 225/2 obreb4196 Szczecin
6. Szczecin, ul. Górna 3b, dz. nr 156 obreb3070 Nad Odra 70

Lokalizacje zadania zawierazalacznik nr a)

5. OPIS ZADANIA (OBOWIAZKOWE)

(Prosze opisac, co dokladnie ma zostac wykonane oraz wskazac glówne dzialania zwiazane z realizacja zadania)

Modernizacja polega na:

l. wyznaczeniu placu o wymiarach 5,Ox5,0 m ( kalkulacja uwzglednia wygrodzenie powierzchni w rogu
istniejacych EKOPORTÓW);

2. rozbiórka istniejacego ogrodzenia w celu wstawienia bramy o szerokosci 4 m;
3. wykonanie ogrodzenia z siatki ;

4. wstawienie bram - 2k:p1
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6. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIAZKOWE)

(Prosze napisac, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiazania proponuje,
a takze uzasadnic, dlaczego zadanie powinno byc zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wplynie na zycie
mieszkanców)

EKOPORTY na ternie miasta czynne sa od poniedzialkudo piatku w godzinach09.00-17.00,natomiast w soboty od
09.00-13.00. Aktywny zawodowo mieszkaniec miasta chcacy przekazac odpady praktycznie nie ma mozliwosci
dostarczYcodpady w wymiennychpowyzejgodzinach.
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Nieodpowiednio dostosowana praca EKOPORTÓW doprowadza do sytuacji, w której mieszkancy przywozacy
odpady poza godzinami pracy Punktów, pozostawiaja je pod brama badz w pobliskiej okolicy. Zalacznik nr b)
przedstawiazdjecia ukazujaceproblem.

Celem realizacji zadania jest umozliwienie pozostawienia odpadów w czasie dogodnym dla kazdego mieszkanca.
Projekt zaklada pozostawienie otwartej bramy na wygrodzonym terenie EKOPORTU, gdzie kazdy i o kazdej porze
moze wejsc i pozostawic odpady. Z wyznaczonegoobszaru pracownik EKOPORTU w godzinach pracy odbieralby
pozostawioneodpady.

Realizacja projektu dostosuje dzialalnosc EKOPORTÓW do potrzeb mieszkanców. Rozwiaze problem podrzucanych
i nielegalnie wyrzucanych odpadów. Pozytywnie wplynie na wizerunek miasta, gdyz pokaze mieszkancom, ze miasto
radzi sobie z powstajacymi problemami i potrafi modernizowac istniejace nie do konca dobrze funkcjonujace

przedsiewziecia.

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIAZKOWE)

(Prosze wskazac, jakie grupy mieszkanców skorzystaja z realizacji zadania)

Z realizacji zadania skorzysta kazdy mieszkaniec chcacy pozostawic odpady, nawet ten pracujacy od poniedzialku do
piatku w godzinach 09.00-17.00 oraz w soboty od 09.00-13.00. Kazdy kto bedzie chcial o dowolnej porze pozostawic
odpady.

8. SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA (OBOWIAZKOWE) - MAKSYMALNIE 1 MLN ZLOTYCH

(Prosze uwzglednic wszystkie skladowe czesci zadania oraz ich szacunkowe koszty)

9. DODATKOWE ZALACZNIKI (NIEOBOWIAZKOWE):

a) mapa z zaznaczeniemlokalizacjizglaszanegozadania;
b) zdjecie/adotyczacezglaszanegozadania;
c) kalkulacjakosztów.

Skladowe czesci zadania Koszt w zlotych

l. EKOPORT ul. Dworska 16 630,46 zl

2. EKOPORTul. Gdanska 16630,46 zl

3. EKOPORTul. Firlika 16 630,46 zl

4. EKOPORTul. Helska 16 630,46 zl

5. EKOPORTul. Kolbacka 16864,65 zl

6. EKOPORTul. Górna 16630,46 zl

RAZEM 111 247,33 zl


