Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe.
1. Tytuł zadania
(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował
faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.)

Zagospodarowanie terenu po byłym kąpielisku GONTYNKA – budowa parku rodzinnego
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania
(Należy określić obszar, na którym realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną
lokalizację projektu.)

Byłe kąpielisko GONTYNKA przy ulicy 3-ego maja

3. Opis zadania
(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją
zadania.)

Aktualnie na terenie po kąpielisku Gontynka istnieje niewykorzystany i zaniedbany obszar
zieleni, który nie jest w żaden sposób zagospodarowany. Służy głównie jako wybieg dla
psów i miejsce spożywania alkoholu. Proponuję aby z tego terenu utworzyć RODZINNY
PARK z dużym placem zabaw, silownią dla dorosłych oraz wybiegiem dla psów.
Należałoby wytyczyć ścieżki, zainstalować ławki, oświetlenie, wydzierżawić kawałek
terenu pod punkty gastronomiczne, a w miejscu po byłych basenach utworzyć centralnie
duży plac zabaw wraz z siłownią dla dorosłych i młodzieży.
4. Uzasadnienie zadania
(Proszę napisać, 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.)

Z uwagi na przeciągające się w nieskończoność obietnice dotyczące budowy basenu miejce po
byłym kąpielisku GONTYNA jest dziś smutnym obrazem zniszczenia jakie dokonało się tam w
ostatnich 20 latach. Już przed wojną miejsce to było enklawą zabaw i przyjemnego spędzania
czasu. Dlatego uważam, że należy wykorzystać wspaniałe położenie przedmiotowego terenu i
przywrócić je mieszkańcom. Jako dziecko spędzałem tam wiele wspaniałych wakacyjnych dni,
niech więc i dziś miejsce to zacznie tętnić życiem i służy mieszkańcom ale przez cały rok.
5. Beneficjenci zadania
(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.)

Praktycznie wszyscy. Plac zabaw służył będzie dzieciom, ich rodzicom, dziadkom, siłownia
młodzieży i dorosłym, natomiast uporządkowany teren - park wszystkim bez wyjątku. Podobnie
wybieg dla psów…

6. Szacunkowe koszty zadania
(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.)

Składowe części zadania

Koszt

Wytycznie i budowa dróg, ścieżek rowerowych, placów,
budowa ogrodzenia,

1 500 000

1.

Prace ogrodnicze, sadzenie drzew, krzewów, wyrównanie
terenu,
2.
3.

Instalacja oświetlenia I innych mediów.

1 000 000
1 000 000

Budowa placu zabaw, budowa siłowni, budowa wybiegu dla 1 500 000
psów, punkt gastronomiczny
4.

500 000

5.inne

Łącznie: …………5 000 000…………………… zł
7. Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu:

x
x

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl

Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych
dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

