
 

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.) 
Ratunek przed katastrofą budowlaną zabytkowego budynku gospodarczego, 
posiadającego część mieszkalną z jednoczesną adaptacją budynku na potrzeby 
świetlicy środowiskowej dla dzieci i osób starszych oraz siedziby miejscowego 
Caritas 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

Budynek mieści się przy ul. Kościelnej 6 (działka nr29/2 obręb ewid. 3057, Nad 
Odrą 57) w Szczecinę. Budynek z końca XIX wieku na działce należącej do parafii 
miejscowego kościoła. Obieg wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru 
zabytków pod numerem A-793 
  
 

3. Opis zadania 

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

zadania.) 

Zadanie ma  na celu poprawę i rozszerzenie działalności istniejącej świetlicy 
środowiskowej prowadzonej przez siostry zakonne w ich domu generalnym oraz 
uzyskanie lokum dla działającego przy parafii Caritasu  w ramach remontu 
niszczejącego  zabytkowego budynku  
 

 
 

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.) 

Działanie świetlicy środowiskowej oraz parafialnego Caritasu są niezwykle 
istotne dla lokalnej ubogiej i dotkniętej licznymi patologiami społeczności 
dzielnicy Stołczyn. Praca sióstr w świetlicy pomaga dzieciom wyjść z kręgu 
patologii a działania Caritasu pomagają w funkcjonowaniu ubogim rodzinom  

   
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
Aktualnie ze świetlicy środowiskowej może skorzystać 30-ro dzieci a potrzeby są 
trzykrotnie większe. Z pomocy Caritasu korzysta ponad 50-siąt rodzin co daje 
około 130 osób   
 
   
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Dokumentacja projektowa 
 

       42 000 zł 

2.Roboty budowlane i instalacyjne  
 

700 000 zł 

3.Wyposażenie budynku   
 

50 000 zł 

4.  

5.  

 

Łącznie: 792 000………………………… 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; szt. 2 

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/

