
 

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.) 

 

Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu „Jarzębinka” nr. 11. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
70-895 Szczecin, Osiedle Kasztanowe 54 

 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

 
Dodanie do istniejącego placu zabaw nowych huśtawek, zjeżdżalni i równych innych obiektów, żeby dzieci z 

przedszkola mogły wyszaleć się na zewnątrz. 
 

 
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 zadania jest bezpieczeństwo dzieci na przedszkolnym placu zabaw, obiekty na wcześniej wymienionym 

placu są już stare, jest ich mało i dzieci nie mają się gdzie bawić. Proponuję dokupienie nowych ślizgawek, 

huśtawek oraz innych obiektów, żeby dzieci mogły wyszaleć się na zewnątrz.  

Przedszkolny plac zabaw odstrasza mieszkańców osiedla, dlatego nowe zabawki skłonią rodziców do zapisu 

dzieci do ww. przedszkola. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

 (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
 
 Z realizacji zadania skorzystają najbardziej dzieci jak i Panie wychowawczynie z przedszkola, również rodzice, 
którzy puszczają dzieci do przedszkola. 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zestawy zabawowe – platforma 12 45 000 zł 

2. Sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową 10 200 zł 

3. Labirynt 55 000 zł 

4. Sklepik z tablicą 1 200 zł 

5. Domek lokomotywa z wagonem 7 400 zł 

6. Altanka zabawowa 6 200 zł 

7. 2 razy huśtawka podwójna drewniana 4 000 zł 

8. 3 razy huśtawka wagowa 4 200 zł 

9. 4 razy sprężynowce 5 200 zł 

10. Sprężynowiec koniczyna 1 600 zł 

11. Karuzela tarczowa z siedzeniami 6 400 zł 

12. Piaskownica z desek 3x3 1 760 zł 

13. Nawierzchnia CushionFall  ok. 90 000 zł 

 

                                                  Łącznie: 238 160 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. 
 

× 

× 

 

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

