
 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 

  

1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 
UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA 
FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH 
 

1.Imię i nazwisko autora: Aneta i Jacek Wójciccy 

Kontakt (e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

 

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  

na 2016 r., w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 
badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 
 

2.Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt (e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).   

 

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  

na 2016 rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 

badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 
 

3.Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt (e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

 

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 

rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również badań 

opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 
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2.  TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 (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 2016 rok) 
UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 
PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA 

 

 

N A P R A W A  U L . W K R Z A Ń S K I 

E J   P O P R A W A   N A W I E R Z C H 

N I - I N S T A L A C J A  O Ś W I E T 

L E N I A                

                    

                    

                    

                    

 

3. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze  

inwestycyjnym, zgodne z kompetencjami Gminy Miasto Szczecin. Zadania mają również charakter dzielnicowy,  

przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina.  

W sytuacji jeśli zadanie swoim zasięgiem obejmuje więcej niż obszar jednej dzielnicy o wyborze dzielnicy decyduje 

autor propozycji zadania) 

 

Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji 

 

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”  

w wybranej rubryce 

Dzielnica Północ X 

Dzielnica Prawobrzeże ---------------------------------------------------------- 

Dzielnica Śródmieście ---------------------------------------------------------- 

Dzielnica Zachód ----------------------------------------------------------- 

 

 

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań zlokalizowane  

na majątku i w przestrzeni Gminy Miasto Szczecin. Należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie 

podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację  zadania) 

 

 

 

Dzielnica Warszewo; ul. Wkrzańska – działka 3/3 obręb - 3066 nad Odrą 66 na wysokości od zatoczki na ul. Małe 

Błonia w kierunku ROD „Korab” do ulicy Salamandry. 

 

 

 

 

5. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

1. Poprawa (naprawa) nawierzchni drogi 3/3 – ul. Wkrzańska. 

2. Instalacja oświetlenia na odcinku od zatoczki przy Małych Błoniach w kierunku ROD „Korab” i powyżej  

do ulicy Salamandry. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(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) 

1. Droga prowadząca do nowo-powstającego Osiedla Warszewo stanowi oś komunikacyjną tego Osiedla z 

planowanym II etapem Trasy Północnej oraz z ul. Łączną. 

2. Stanowi dojazd do Rodzinnych Ogrodów „Korab”. 

3. Ma duże walory krajobrazowe i turystyczne (organizacja wszelkich imprez sportowych – maraton, bieg, rajdy 

rowerowe). 

4. Zapewnienie dojazdu dla służb komunalnych, ratowniczych. 

 

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania) 

…………………………………………………………………………………………………………………………1.  

 

1. Właściciele domów i działek – Osiedle Warszewo, ROD „Korab”. 

2. Mieszkańcy korzystający z walorów turystycznych tej okolicy (teren ekologiczny). 

 

 

 

 

8. SZACUNKOWE  KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

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

 

UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1.350.000 ZŁ. 
 

Składowe  części  zadania Koszt w złotych 

1. Oświetlenie - lampy solarne 
100.000 PLN 

2. Naprawa nawierzchni  
100.000 PLN 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

RAZEM 
200.000 PLN 

 

9. 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) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 


