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.)
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 na Osiedlu Kasztanowym.
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania
(Należy określić obszar, na którym realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną
lokalizację projektu.)
Teren należący do Przedszkola Publicznego nr 11, Osiedle Kasztanowe 54.
3. Opis zadania
(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją
zadania.)
Wymiana przestarzałego placu zabaw (to co z niego zostało) na nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.
Główne działania związane z realizacją zadania obejmują: usunięcie starego placu zabaw oraz
postawienie nowego placu zabaw.
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.)
Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy
przedszkolu. Istniejący plac zabaw został postawiony ponad 10 lat temu. Od tego czasu nie był
modernizowany, a jedynie były dokonywane drobne naprawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
Część huśtawek nie nadających się do naprawy została usunięta. Z biegiem czasu istniejący plac zabaw
stanie się pustym placem porośnięty trawą. Nowy plac zabaw zapewni dzieciom chodzącym do
przedszkola odpowiedni rozwój motoryczny i wspaniałą zabawę.
5. Beneficjenci zadania
(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.)
Przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzice/opiekunowie oraz cały personel
przedszkola, a przez to cała społeczność osiedla Kasztanowego i okolic. Z realizacji projektu również
skorzystają dzieci oraz ich rodzice/opiekunowie z dalszych dzielnic Szczecina. Ponieważ grono rodziców
dzieci, które uczęszczają do przedszkola, pracuje w pobliskich zakładach i fabrykach, natomiast
mieszkają po drugiej stronie Szczecin.

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

Składowe części zadania

Koszt

1. Modernizacja placu zabaw

140 000 zł
Łącznie: 140 000 zł

7. Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;

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

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

X

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.

