
Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

 

„Miejska Biblioteczka” – sieć regałów, biblioteczek zlokalizowanych w naszym mieście (parki, skwery, place, 

deptaki, itd.), której celem  ma być swobodna i pozbawiona formalności wymiana książek.  
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

 
Biblioteczki miałby być zlokalizowane w parkach,  skwerach, placach, deptakach i innych miejscach, gdzie 

przesiadują mieszkańcy naszego miasta i gdzie będą mogli poświęcić się lekturze książek  

z „Miejskiej Biblioteczki”. Tymi miejscami mogą być: Jasne Błonia, Park Kasprowicza, Okolice Arkonki, 

okolice kąpieliska Głębokie, Deptak Bogusława, Plac Orła Białego, Bulwar Odrzański, Wały Chrobrego, Park 

Janiny Szczerskiej, Plac Zwycięstwa, Aleja Kwiatowa, ciąg ulicy Papieża Jana Pawła II i inne miejsca 

wskazane przez Rady Osiedli. 
 

 
3. Opis zadania 

 
W ramach realizacji zadania miałyby być wykonane biblioteczki (regały) na książki oraz ich montaż  

w wybranych lokalizacjach w mieście. Oprócz biblioteczek ważnym elementem jest zakup książek, celem 

wypełnienia biblioteczek (zakup ten byłby jednorazowy, następnie to mieszkańcy mieliby uzupełniać 

biblioteczki). 
 

 
4. Uzasadnienie zadania 
 

„Miejska Biblioteczka” byłaby drugą tego typu inicjatywą w Polsce, mającą na celu swobodną  

i pozbawioną formalności wymianę książek. Jej celami miało być m.in. umilenie spędzania wolnego czasu 

naszym mieszkańcom, którzy przesiadują na „powietrzu” np. Jasne Błonia czy innych miejscach, gdzie mogli by 

poświęcić się lekturze książek. Również to dobry sposób na promocje szczecińskich autorów książek jak choćby 

np. Inga Iwasiów czy Andrzej Łazowski. Jest też w tym wszystkim ważny aspekt edukacyjno-dydaktyczny - w 

dobie, gdzie coraz mniej ludzi czyta książki, miasto promowałoby dobry nawyk, aby mieszkańcy chętnie sięgali 

po książki. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

 

Beneficjentami projektu mieli by być wszyscy mieszkańcy miasta, przede wszystkim Ci którzy lubia spędzać czas 

na powietrzu w naszym mieście I dla których czytanie książek to forma relaksu lub tez sposób spędzania wolnego 

czasu. 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Około czterdzieści biblioteczek ( regałów ). Koszt jednostkowy to około 500 
zł  x 40 sztuk = 20 000 zł 

2.Książki, które uzupełnia biblioteczki. 500 zł na książki do jednej 
biblioteczki x 40 biblioteczek = 
20 000 zł 

3.Ewentualny montaż biblioteczek  4000 zł 

 

Łącznie: ok. 44 000 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) 

- wykonanie pieczęci, którą to posłuży do podstemplowania książek. 
 

 
 
 

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 

zamieszczenie 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/

