
 

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.) 

 

DOM KULTURY – osiedlowe miejsce spotkań sąsiedzkich, klubu seniora, klubów dla dzieci i młodzieży,   miejsce 

działań społecznych (przeznaczony na cele edukacyjne, artystyczne, gry i zabawy integracyjne, działalność społeczną 

oraz wiele innych) 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

 
Teren na  gruncie komunalnym o łącznej powierzchni 8.300 m² stanowiącym działkę Nr 116/15 położoną w obrębie 

Nr 85 Osiedle Kijewo – przy ulicy Zajęczej w Szczecinie.  Teren pod domek drewniany jest położony w atrakcyjnym 

miejscu na placu rekreacyjnym, pozostaje bez konfliktu z inną dodatkową infrastukturą (siłownia zewnętrzna, plac 

zabaw dla dzieci, boisko i inne). Położony z dala od zabudowań mieszkalnych. 
 
 

3. Opis zadania 

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

 

Należy wykonać: zakupić i zaadaptować gotowy domek drewniany  z małym magazynkiem. Przewidywany wstępnie 

domek ma około 50 m kw. Grunt pod domek: należy wyrównać i utwardzić ziemię, przygotować projekt podłączenia 

mediów (woda, prąd, kanalizacja – wszystkie media na terenie lub w jego pobliżu). Przewiduje się położenie kostki 

polbrukowej pod domek max 60 m kw. 
 

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.) 

 

Główny cel zadania: osiedlowe miejsce spotkań integracyjnych: sąsiedzkich, klubu seniora, klubów dla dzieci i 

młodzieży (gry i zabawy integracyjne organizowane przez członków rady osiedla lub innych chętnych mieszkańców), 

mieszkańców z radą osiedla i wiele innych. Miejsce będzie stanowić także magazyn dla pobliskiego reaktywowanego 

aktualnie boiska do gry w piłkę nożną oraz stanowisko dla trenera drużyny Kijewa.  

 

Osiedle zamieszkujące prawie 3 500 tys mieszkańców nie ma żadnego miejsca do integracji. Wiele lat temu władze 

miasta rozebrały istniejący tutaj dom kultury – świetlicę. Wspomina to wielu seniorów z sentymentem. 

Zapotrzebowanie na taką placówkę jest ogromne, zarówno wśród młodych ludzi jak i starszych. Na placu 

rekreacyjnym przy ulicy Zajęczej organizowane są różnego rodzaju spotkania, festyny, turnieje. Istniejąca dodatkowa 

infrastruktura w formie domku na placu rozwiązałaby wiele problemów dla osób organizujących takie zadania 

(przechowywanie, składowanie, administrowanie). 

Zdajemy sobie sprawę, że wybudowanie lub zakup nieruchomości za dużą kwotę pieniężną nie może być zrealizowane 

z budżetu miasta, gdyż władze miasta mają bardziej naglące sprawy. Jednak proponowany domek drewniany, nie 

wymaga pozwoleń na budowę (jedynie na podłączenie mediów), jest łatwy do utrzymania z budżetu Rady Osiedla z 

uwagi na wszystkie media znajdujące się na placu rekreacyjnym i w stopniu ciągłym, bieżącym opłacane regularnie 

koszty stałe. 

 
Celem głównym projektu jest przystosowanie domku do funkcji świetlicy osiedlowej – domu kultury, a także 
poprawa warunków do rozwijania aktywności społeczno - kulturalnej w ramach zlokalizowanej  w  osiedlowym 
domku świetlicy – klubie. Cel zakłada w konsekwencji także ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych. 
Stworzenie warunków do atrakcyjnego i zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi spędzania czasu 
wolnego pozytywnie wpłynie na ograniczenie patologii społecznych. Realizacja projektu w istotny sposób odmieni 



działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem na całym osiedlu po wielu latach, rozwinie działalność społeczną, 
zintegruje mieszkańców. Zmiany te obejmą przede wszystkim funkcjonowanie świetlicy i związanych z nią  klubów. 
Osoby w nich działające zyskają nowoczesne, estetyczne i dobrze wyposażone pomieszczenie, w którym będą mogły 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania lub po prostu w miłej atmosferze i dobrych warunkach spędzić wolny czas. 
Realizacja projektu i osiągnięcie założonego celu przyczyni się do poprawy wizerunku  osiedla (siedziba Rady 
Osiedla, miejsce spotkań klubu Seniora, klubów sportowych, spotkań sąsiedzkich itp. itd)  i całego miasta (spotkania 
mieszkańców z przedstawicielami władz miasta i kultury np. wieczorki poetyckie).  
 
 

5. Beneficjenci zadania 

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

 

W zasadzie planowany  Dom Kultury nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych. Będzie służył jako miejsce 

spotkań dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych (spotkania sąsiedzkie, spotkania z mieszkańcami, siedziba rady 

osiedla) matek z dziećmi oraz klubu seniora. Wszystkie te grupy mieszkańców Kijewa na dzień dzisiejszy nie mają 

możliwości wspólnego spędzania czasu.  

 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty 

 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zakup domku drewnianego, ocieplonego, całorocznego 55000 

2. Przygotowanie gruntu (wyrównanie, utwardzenie, ułożenie kostki 

polbrukowej, ok 60 m kw) 

5000 

3. Podłączenie mediów (woda, prąd, kanalizacja)  10000 

4. Wyposażenie domku (toaleta, umywalka, aneks kuchenny,boiler 

elektryczny, grzejniki na prąd 3 szt i inne ) 

15000 

5. Wyposażenie dodatkowe (stół, krzesła, szafa, regały magazynkowe, 

biurko i inne) 

5000 

 

Łącznie: ……………90 000………………… 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) 

 3 szt zdjęć aktualnych z terenu przy ulicy Zajęczej w Kijewie w Szczecinie…......………………………… 
 

 
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. 

  
 
 
ZAŁĄCZNIKI 
 

1. zdjęcie przykładowego domku drewnianego 
 

 
 

2. zdjęcia terenu przy ulicy Zajęczej  na osiedlu w Kijewie w Szczecinie 
 

 

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

