
 

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.) 

…Gryf Szczeciński nie tylko dla  Turystów 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

 
………Pięć miejsc, w Szczecinie, które odwiedzi każdy turysta, a mieszkańcy zaprowadzą swoich znajomych 

by zrobić zdjęcia, szczególnie dzieciom. Bulwar Piastowski, Wały Chrobrego, Aleja Kwiatowa, Park 

Kasprowicza, Plac Orła Białego. To kilka przykładów, ale może być więcej i stanowiących jakąś logikę, trasę 

itp.…………………………………………………………………………..………………………………… 

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

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

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Są miasta, gdzie nawet małe rzeczy przygarniają ludzi, by zrobić SOBIE zdjęcie. Projekt przewiduje 
wykonanie w formie bryły Gryfa Szczecińskiego, do którego można wejść kilkoma schodkami, zrobić 
zdjęcie zewnątrz, ukazującym się osobom w kilku otworach na pół postaci. Projekt tego Orła mógłbym 
wykonać osobiście, ale też proponuję już w promocji Miasta i tych miejsc, by ogłosić konkurs na Projekt 
i wykonanie Gryfa. Uwaga! Pomysł mógłby być wykonany w ramach innych możliwości Ratusza,ze 
względu na niski koszt realizacji. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
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.) 

.…Moje miasto ma dużo pięknych rzeczy, ale nie ma drobiazgów-magnesów. Dzięki tym Kolorowym Symbolom 

naszego Szczecina zwiększy się ilość odwiedzających ,szczególnie w tych już pięknych, ale właśnie bez takiego 

magnesu miejscach.. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

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

…Głównie to będzie korzyść dla turystów i mieszkańców, a wykonane zdjęcia będą promować Szczecin na 

Świat rzeczywisty i 

wirtualny.……………………………………………………………………………………..………….…………



……… 

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

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Nagroda TABLET za pomysł w konkursie na Gryfa Szczecinśkiego. 1000 

2.Opracowanie Projektu na wykonanie Gryfa 3000 

3.Firma Stolarska – wykonanie i umiejscowienie Obiektów 25000 

4.Firma okresowo konserwująca, umowa na 5 lat  5000 

5.  

 

Łącznie: …………34 000…………………… 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) 

………Myślę, że pomysł jest klarowny, ale chętnie służę szczegółami pomysłu. 

……………………………………………………………………………………… 

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

 
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/

