
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga

: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł 

zadania 

 

Budowa funkcjonalnych kas na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera. 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 
 
  
   Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie  
 

3. Opis 

zadania 

Budowa punktu kasowego na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera. 

 

4. Uzasadnienie zadania 

Obecne kasy znajdują się w pokojach biurowych budynku administracyjnego. Bilety sprzedawane są przez 

otwarte okna. Stare kasy znajdujące się wokół obiektu już od dawna są niefunkcjonalne, a do niektórych nie jest 

nawet doprowadzony prąd, a na pewno nie jest doprowadzona sieć internetowa. Liczba funkcjonujących kas jest 

zdecydowanie za mała, co potwierdzają mecze Pogoni Szczecin. Każdorazowo kibice narzekają, na długie kolejki 

pod kasami. Niestety liczba okienek uzależniona jest od wolnych pokoi biurowych i jest ograniczona. Pokoje 

zaadoptowane na kasy nie są funkcjonalne oraz korzystanie z nich jest bardzo niewygodne dla kibiców. Stojący w 

długich kolejkach niejednokrotnie mokną, bądź narażeni są na upały. Budowa nowych, funkcjonalnych kas (w 

ocenie składającego propozycję przynajmniej 20 okienek) znacznie zwiększy standardy prowadzenia sprzedaży 

biletów. Funkcjonalność kas skróci czas sprzedaży. Kasy powinny być także wyposażone w barierki 

doprowadzające do okienek.   

 

5. Beneficjenci zadania 

Uczestnicy imprez masowych organizowanych na obiekcie, kibice uczęszczający na mecze Pogoni oraz 

młodzieżowych reprezentacji Polski.  

 

6. Szacunkowe koszty zadania 
 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Wykonanie projektów 40 000 ,- 

2. Doprowadzenie sieci elektrycznej i internetowej 100 000 ,- 

3. Budowa kas 250 000,- 

4. Wyposażenie kas 110 000,- 

5.  

 



Łącznie: 500 000 ,- 
 

6. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 
Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 
 

7. 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: 

 

 

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. 
 

 

 

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

