
 

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 placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Przedszkola na 11 na Osiedlu Kasztanowym 

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

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

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

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

Osiedle Kasztanowe, teren PP nr 11  

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

 
3. Opis zadania 

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

zadania.) 

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

Zadanie polega na: 

1. montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw zlokalizowanym przy przedszkolu (4 huśtawek, zamku, 3 

zjeżdżalni, 4 bujaków, drabinek) wybudowaniu piaskownicy oraz wykonaniu bezpiecznych nawierzchni.  

2. wykonaniu monitoringu terenu przedszkola oraz jego otoczenia, do wykonania tej część zadania 

niezbędne będzie wykonanie dokumentacji projektowej, która określi rodzaj kamer, sposób zasilania oraz 

miejsce gdzie umieszczone zostaną urządzenia rejestrujące. 

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

 
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.) 

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

Do Przedszkola nr 11 “Jarzębinka” uczęszcza w roku “przedszkolnym” 2013/2014 125 dzieci. Mają do 

swojej dyspozycji wyeksploatowany, ubogi w urządzenia zabawowe plac zabaw oraz przede wszystkim 

odbiegający od współczesnych standardów plac zabaw.  

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola starają się, jak mogą wspomóc niedofinansowaną 

jednostkę. W tym celu np. wiosną i latem uporządkowano plac zabaw, pomalowano ogrodzenie, ławki 

i urządzenia zabawowe. Natomiast dzięki finansowemu wsparciu Rady Osiedla Załom-Kasztanowe udało się 

uruchomić nieczynne od lat oświetlenie wokół przedszkola, dzięki czemu, szczególnie w okresie jesienno – 

zimowym rodzice i dzieci mogą bezpieczniej przychodzić do „Jarzębinki”. 

 Niestety wykonanie nowego placu zabaw znajduje się poza możliwościami finansowymi dyrekcji 

przedszkola, i nawet wspólne starania Rady Rodziców i Rady Osiedla niewiele tu pomogą. 

  

 Wykonanie monitoringu terenu przedszkola i obszaru bezpośrednio do niego przyległego stanowić będzie 

element prewencji, który pozwoli na zmniejszenie ilości dewastacji dokonywanych na przedszkolnym placu 

zabaw, w wyniku których uszkadzane są ustawicznie ławki, drabinki, itd. Dzięki temu, że monitoringiem objęty 

zostanie również teren wokół przedszkola, poprawi się bezpieczeństwo na osiedlu oraz ograniczone zostaną 

przejawy najbardziej prymitywnego wandalizmu spotykanego na osiedlach, z którym spotkaliśmy się w 

ubiegłym roku. Dzięki staraniom Rady Osiedla, zakupionych zostało 10 kasztanowców, które posadzono m.in. 

przy przedszkolu wzdłuż głównej ulicy na osiedlu. Już po kilku dniach zostały one połamane.  

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



 
5. Beneficjenci zadania 

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

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

- przedszkolaki i ich rodzice, 

- mieszkańcy osiedla Kasztanowego 

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

6. Szacunkowe koszty zadania 

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



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych 100.000 zł 

2. Wykonanie projektu monitoringu 10.000 zł 

3. Montaż urządzeń monitoringu 50.000 zł 

4.  

5.  

 

Łącznie:    160.000 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) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      Przedszkole nr 11  

 

 

 

 
Ogólny widok na plac zabaw 



 

 
 

 

 
Huśtawki zdjęte w obawie przed wandalami 



 
Nawierzchnie pod huśtawkami wymagają wymiany na bezpieczniejsze 

 

 

 
 

 



 
… domek Baby Jagi  

 

 
 

Teren przed przedszkolem mający zostać objęty monitoringiem 
 
 
 



 
 

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. 
 

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

