
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.) 
 
Wykonanie tablicy tematycznej dotyczącej Kampanii Wrześniowej 1939 r. niedaleko 
bramy głównej Cmenatarza Centralnego w Szczecinie 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające 

przestrzenną lokalizację  projektu.) 
 
Projekt zakłada wykonanie i ustawienie tablicy tematycznej dotyczącej genezy i walk 

podczas kampanii wrześniowej 1939 r. niedaleko bramy głównej Cmentarza Centralnego 

w Szczecinie. W niewielkiej odległości za bramą główną cmentarza  znajduje się obelisk 

postawiony w 1989 r poświęcony pamięci żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. 

Obelisk powyższy umiejscowiony jest na początku kwatery tzw. „kombatanckiej” – wg. 

głębi tej kwatery jest umiejscowiony pomnik ku czci żołnierzy polskich poległych w 

obronie niepodległości Polski.  

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.)  

 

W ramach projektu (zadania) planowane jest wykonanie tablicy (tablic) z określoną treścią 

dotyczącą genezy i przebiegu kampanii wrześniowej 1939 r. Treść na tablicy może być też 

również sporządzona w języku niemieckim z uwagi tożsamość strony kampanii 1939. 

Szerokość tablicy powinna umożliwić zamieszczenie wystarczającej treści dotyczącej 

w/wydarzenia oraz plansz, schematów czy też zdjęć. Treść merytoryczną można uzgodnić z 

Oddziałem w Szczecinie Instytutu Pamięci Narodowej. 

Głównymi działaniami w zakresie w/w inwestycji będą:  

1)  wykonanie tablicy (tablic) oraz naniesienie uzgodnionej wcześniej treści,  

2) ustawienie tablicy (tablic) na odpowiednim stelażu.  
     
 
 
 
 

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.)  

 



  W niewielkiej odległości za bramą główną cmentarza  znajduje się obelisk postawiony w 

1989 r poświęcony pamięci żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Obelisk powyższy 

umiejscowiony jest na początku kwatery tzw. „kombatanckiej” – wg. głębi tej kwatery jest 

umiejscowiony pomnik ku czci żołnierzy polskich poległych w obronie niepodległości 

Polski.  

Jednak brakuje w tej okolicy w widocznym miejscu merytorycznej informacji o 

wydarzeniu, które upamiętniają w/w obiekty. Na obszarze Cmentarza Centralnego jest 

Trakt Historyczny upamiętniający wyłącznie inne obiekty czy miejsca spoczynku 

zasłużonych niemieckich i polskich mieszkańców Szczecina, ponadto ustawione są tablice 

dotyczące przyrody i zabytkowego drzewostanu cmentarza. 

Przy obelisku odbywają się corocznie uroczystości w dniu 1 września upamiętniające 

rocznice wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział bardzo nieliczni już 

kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, młodzież szkolna i inni 

uczestnicy. Brakuje w tym miejscu informacji merytorycznych dotyczących przebiegu 

kampanii wrześniowej 1939 r. co jest mankamentem, zwłaszcza, iż młodzież szkolna nie 

ma w programie historii II wojny światowej.  

 Z tego względu konieczne jest ustawienie tablic informacyjnych dla zrozumienia tego 

wydarzenia. 

 

 
 

5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.). 
 
Odwiedzający Cmentarz Centralny (w różnym wieku), w szczególności młodzież oraz 
uczestnicy uroczystości w dniu 1 września. 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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

 
 

Składowe części  zadania Koszt 

1. wykonanie tablicy (tablic informacyjnych) z naniesieniem 

wcześniej uzgodnionej treści    

 7 500,00 zł 

2. ustawienie tablicy na odpowiednich stelażach  1 000,00 zł 

3. n/d n/d 

4.   n/d n/d 

5. n/d n/d 

 

Łącznie: ………… 8 500,00……………… 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 – 2 zdjęcia (obelisk i pomnik) 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

……………………………………n/d………………………………………………………… 

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

 

 
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. 

 

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


 

 
 


