
 

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.) 

…Budowa Pomnika Żołnierzy Wyklętych w miejscu “Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

Plac Żołnierza Polskiego, miejsce w którym stoi „Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” 

…………………………………………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

W pierwszej kolejności należałoby usunąć „Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” i przenieść go w inne 
miejsce (kwatera żołnierzy radzieckich na Cmentarzu Centralnym lub Centrum Dialogu Przełomy, działające w 
ramach Muzeum Narodowego w Szczecinie). Następnie należałoby zagospodarować teren po „Pomniku 
Wdzięczności…” i w jego miejsce wznieść Pomnik Żołnierzy Wyklętych, wyrównując teren po „Pomniku 
Wdzięczności…”. Przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych zostałby zrobiony nieduży skwer, na którym mogłyby w 
przyszłości odbywać się uroczystości rocznicowe. Wokół niego powinna pojawić się roślinność. 

…...……………………………………………………………………………………………………...………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
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.) 

.Plac na którym miałby stanąć docelowo Pomnik Żołnierzy Wyklętych jest Placem Żołnierza Polskiego a stoi na 

nim „Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej”. Na Placu Żołnierza Polskiego powinien być upamiętniany 

żołnierz polski. W tę konwencję wpisuje się upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy polskich formacji 

zbrojnych, które walczyły zarówno z niemieckim , jak i sowieckim okupantem. Formacje te opierały się również 

komunistycznemu reżimowi, płacąc za to najwyższą cenę – swoje życie. Dzięki powstaniu Pomnika Żołnierzy 

Wyklętych możliwe byłoby przeprowadzanie uroczystości patriotycznych w przestrzeni publicznej miasta. Teraz 

niestety nie ma takiego miejsca, gdzie młodzież szkolna, mieszkańcy Szczecina i goście przybyli do stolicy woj. 

zachodniopomorskiego mogliby upamiętaniać stricte żołnierzy wojska polskiego, w tym Żołnierzy Wyklętych, 

którzy obchodzą swoje święto 1 marca. Wymiar powstania Pomnika Żołnierzy Wyklętych miałby charakter 

edukacyjny i patriotyczny. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Beneficjenci zadania 



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

Z zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób. Pomnik 

może mieć także walor turystyczny, więc mógłby stać się atrakcją 

turystyczną.………………………………………………………………………………………..………….……

…………… 

………………………………………………………………………………...…………………………………… 

……………………………………………………………...……………………………………………………… 
 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Przeniesienie “Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej” 
200 tys. złotych 

2. Przebudowa miejsca i wzniesienie Pomnika Żołnierzy Wyklętych 
ok. 500 tys. zł do 1 500 000 zł 

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: ……………1 700 000………………… 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) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
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/

