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.)

REMONT CHODNIKA I SCHODÓW W CIĄGU ULICY RUGIAŃSKA OD
NUMERU 53 DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ KOMUNY PARYSKIEJ
2. Lokalizacja,
miejsce
realizacji
zadania
(Należy określić obszar, na którym
przestrzenną lokalizację projektu.)

realizowany będzie

projekt podając dane umożliwiające

Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika przy ulicy Rugiańskiej od numeru budynku
53 do skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej oraz schodów prowadzących do wejścia do
budynku przy ulicy Rugiańskiej 53.
3. Opis
zadania
(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją
zadania.)

W ramach projektu (zadania) planowane jest kompleksowe wykonanie remontu nawierzchni
chodnika ogólnodostępnego w ciągu ulicy Rugiańskiej od numeru 53 do skrzyżowania z
ulicą Komuny Paryskiej. Ponadto planowane jest wykonanie kompleksowego remontu
schodów prowadzących w ulicy do wejścia do budynku przy ulicy Rugiańskiej 53.
Głównymi działaniami w zakresie w/w inwestycji będą:
1) prace projektowe, prace rozbiórkowe starej nawierzchni chodnika i schodów oraz prace
przygotowawcze dla pkt 2) i pkt 3),
2) ułożenie nowej nawierzchni chodnika,
3) naprawa konstrukcji schodów oraz ułożenie nowej nawierzchni schodów.
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.) Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpiecznego i bezkolizyjnego

korzystania z ciągów pieszych (chodników) oraz schodów przez okolicznych mieszkańców
oraz innych przechodniów. Obecny stan techniczny w/w infrastruktury jest zły, chodniki i
schody są w dużej części zdekompletowane, wiek tej infrastruktury wynosi około 45 lat. Z
tego względu zapewnienie nowej infrastruktury pieszej jest nieodzowne i konieczne już

teraz zwłaszcza, iż duża część korzystających z niej (tj. infrastruktury), to osoby w
podeszłym wieku
5. Beneficjenci zadania
(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.).

Mieszkańcy ulicy Rugiańskiej, Komuny Paryskiej, osiedla Drzetowo w pierwszej kolejności
oraz inni przechodnie korzystający z tej infrastruktury. Z wyremontowanych schodów w
pierwszej kolejności skorzystają mieszkańcy posesji nr 53 przy ul.Rugiańskiej a także inne
osoby udające się na tę posesję.
6. Szacunkowe koszty zadania
(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.)

Składowe części zadania

Koszt

prace projektowe, prace rozbiórkowe starej nawierzchni
chodnika i schodów oraz prace przygotowawcze
1.

2.

10 000,00 zł
20 000,00 zł

ułożenie nowej nawierzchni chodnika

3.

naprawa konstrukcji schodów oraz ułożenie nowej
nawierzchni schodów

20 000,00 zł

4. n/d

n/d

5. n/d

n/d

Łącznie: …………50

000,00……………… zł

7. Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
a)

inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)
……………………………………n/d…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
c)

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.

