
  

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.) 

Ustawienie ławek na przystanku tramwajowym linii 4, 11, 12 „Szpitalna” 
  

  
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

  
Przystanek tramwajowy „Szpitalna” po obu stronach alei Powstańców Wielkopolskich, czyli i w kierunku 

Pomorzan, i w przeciwnym kierunku. 
  

  
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

  
W ramach zadania zakupiono by cztery ławki z oparciami (po dwie na każdą stronę) i ustawiono na przystanku 

tramwajowym „Szpitalna”. 
  

  
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.) 

Przystanek tramwajowy „Szpitalna” znajduje się w pobliżu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 

2, dlatego też dużą grupą pasażerów, którzy z niego korzystają są pacjenci tego szpitala: nierzadko osoby starsze, 

chore, niepełnosprawne ruchowo lub mające problemy kardiologiczne. Mimo tego na przystankach tych w obu 

kierunkach nie ma ani wiaty, ani ławek, co zmusza oczekujących pasażerów do wysiłku często szkodliwego dla 

ich zdrowia: szczególnie w okresie rekonwalescencji. Ustawienie tam ławek pozwoliłoby na zmianę takiego 

stanu rzeczy. Warto wskazać, że przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Unii 

Lubelskiej 1 przy przystanku linii 60 „Unii Lubelskiej Szpital” znajdują się zarówno ławki jak i wiaty 

przystankowe. 
  

  
5. Beneficjenci zadania 

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

Pacjenci, pracownicy, osoby odwiedzające Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 oraz inni pasażerowie 

korzystający z przystanku (pracownicy innych okolicznych zakładów pracy i mieszkańcy pobliskich ulic). 
  
  
  
  

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



  

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zakup czterech ławek 4000,00 zł  

2. Ustawienie ławek 1000,00 zł  

3.   

4.   

5.   

  

Łącznie: 5000,00 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; 

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. 
  

 X 

 X 

 

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

