
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 

 
1. Tytuł 

zadania 

 

Budowa szatni i zaplecza sanitarnego dla dzieci i młodzieży, trenującej na terenie Stadionu Miejskiego im. 

Floriana Krygiera w Szczecinie 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 
 
  
   Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie  
 

3. Opis 

zadania 

Budowa szatni z zapleczem sanitarnym. 

 

4. Uzasadnienie zadania 

Każdego dnia na stadionie miejskim w Szczecinie i przylegających boiskach trenuje kilkaset adeptów piłki 

nożnej. Dzieci rozwijają swoje umiejętności, ale nie mają wystarczających warunków sanitarnych. Starsze grupy 

korzystają z sanitariatów i szatni oddalonych o kilkaset metrów od miejsca treningu. Zwłaszcza późną jesienią 

stwarza to ryzyko zachorowań (po treningu zmęczona i spocona osoba musi pokonać ten dystans). Małe dzieci nie 

mają w ogóle dostępu do szatni i sanitariatu, a przed i po treningu przebierają się w kontenerze imitującym 

szatnie. Kontener ten nie ma okien i jest nieogrzewany. Budowa profesjonalnej szatni zwiększy komfort 

użytkowania, a także umożliwi korzystającym lepszy rozwój fizyczny. Lepsza infrastruktura zachęci także 

rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia sportowe.  

 

5. Beneficjenci zadania 

Dzieci oraz młodzież trenująca na obiekcie im. Floriana Krygiera. Członkowie klubów piłkarskich w Szczecinie 

oraz klubów goszczących w naszym mieście. Osoby wynajmujące boiska na terenie obiektu.  

 

6. Szacunkowe koszty zadania 
 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Projekt wykonania szatni i sanitariatu 60 tysięcy złotych 

2. Doprowadzenie ciągów kanalizacyjnych 80 tysięcy złotych 

3. Budowa szatni i sanitariatu 500 tysięcy złotych 

4. Wyposażenie szatni 100 tysięcy złotych 

5.  

 

Łącznie: 740 000,00 zł 
 

6. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 



Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 
 

7. 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/

