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2.
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FORMULARZ WNIOSKU PROJEKTU
Paweł, Jan, Kamil
Dziubek, Borowski, Janta-Lipiński

IMIĘ

4.

NAZWISKO
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA

5.

DANE DO KONTAKTU

ULICA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON, E-MAIL

6.1. NAZWA PROJEKTU: „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego”
6.2. Miejsce projektu (proponowana lokalizacja np. osiedle, ulica, plac): ul. Grunwaldzka
6.3. Rodzaj projektu (zaznaczyć znakiem X właściwy punkt):
 budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;




przedsięwzięcie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym;
zakupy inwestycyjne.

6.4. Opis projektu: w ostatnich latach w mieście powstało wiele nowych inwestycji.
Jednym z najmniej zagospodarowanych terenów pozostała ulica Grunwaldzka
wraz z ul. Krzywą. Stąd pomysł na rewitalizacje tych terenów. Inicjatorzy Projekty
uważają, że potrzebne byłoby stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w tej okolicy.
Ułatwiłoby to dostęp mieszkańcom okolicznych zabudowań do korzystania z tego typu
obiektów i pozwoliłoby na zintegrowany oraz rozwój społeczności lokalnej.
Zdaniem wnioskodawców „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego” powinien
zawierać 5 stref sportowo-rekreacyjnych dostosowanych do różnego wieku
użytkowników, tworzących razem przyjazną, funkcjonalną całość.
I Strefa Rodzin – To połączenie placu zabaw z miejscem wypoczynku dla opiekunów
dzieci: miejsce do grilla, minikręgle, 2 huśtawki, zjeżdżalnia, mała karuzela, ławki,
ławki do leżenia.
II Urządzenia Linowe – Park linowy świetnie rozwijający koordynację i kondycje
u dzieci i młodzieży. Wnioskodawcy proponują urządzenie Mount Logan i Monte
Bianco 1.
III Strefa Seniora – Miejsce w pełni przystosowane dla osób starszych, dające
im możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Wnioskodawcy uważają,
że najlepszym rozwiązaniem byłoby powstanie minisiłowni przystosowanej
6.
dla osób starszych (i nie tylko) oraz miejsce do gry w szachy.
IV Strefa Młodzieży – Strefa w pełni przystosowana dla młodych osób od 14 roku
życia z ciekawymi elementami małej architektury: zestaw wspinaczkowy,
zestaw sprawnościowy i urządzenia do Boulderingu.
V Parkour Park – Parkour jest formą aktywności fizycznej polegająca na efektywnym,
użytecznym i bezpiecznym przemieszczaniu się po dowolnym terenie. W praktyce
osoba uprawiająca parkour – zwana traceurem (czyt. Traserem) – przeskakuje
przez murki i barierki, wspina się na ściany i skacze między wszelkimi napotkanymi
przeszkodami.
Proponowane rozłożenie kosztów stref:
Zagospodarowanie Terenu + Dokumentacja – 150 tys.
Plac zabaw dla dzieci – 75 tys.
Urządzenia linowe – 50 tys.
Parkour Park – 50 tys.
Par Seniora – 70 tys.
Strefa Młodzieży – 70 tys.
Animator – 25 tys.
Zdaniem Inicjatorów Projektu „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego”
potrzebuje osoby którą będzie Animatorem obiektu. Jego zadaniem będzie:
- Przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom
cywilizacyjnym, służące integracji społecznej i wyrównaniu szans;
- Stworzenie jak największej grupie dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów
możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyrównaniu
szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych;
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- Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk
gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności „Świata Zabaw,
Sportu i Rekreacji dla Każdego”;
- Wykorzystanie narzędzi kultury fizycznej do aktywizacji i integracji różnych grup
społecznych danego obszaru.
Proponowana lokalizacja obręb ulic Grunwaldzka i Krzywa działka ZP.II.B.11
Dodatkowe założenia:
- Projekt powinien być wkomponowany w zieleń miejską.
- Elementy powinny być wytrzymałe, nawet kosztem ich ilości.
- Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.
- Przystosowanie dla osób starszych.
- Możliwość rozbudowy w przyszłych latach np. boisko, dodatkowe urządzenia
i rozbudowa stref.
6.5. Uzasadnienie projektu (jaki cel realizuje projekt):
Cele projektu:
- Zintegrowanie społeczeństwa.
- Długofalowy rozwój dzielnicy.
- Zachęcenie mieszkańców do dbania o własne „podwórko”.
- Wzajemne zrozumienie potrzeb.
- Zdrowy wypoczynek.
- Większa ilość terenów rekreacyjnych.
6.6. Wskazanie liczby i rodzajów załączników do projektu (np. kosztorys inwestycji,
program przedsięwzięcia wraz z określeniem szacunkowych kosztów poszczególnych
działań)*: Kosztorys w punkcie 6.4
7. SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU (w złotych)
500 000 zł
8.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH
W KOLEJNYCH 3 LATACH BUDŻETOWYCH (w złotych)

9.

Oświadczenie
Oświadczam, że:
˗ jestem mieszkańcem Gminy Miasto Świnoujście
˗ ukończyłem 13 lat
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury
budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie
dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych
jest Prezydent Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/5.

10. DATA I PODPIS Świnoujście, dnia 17.06.2016 r.
11. PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO**

150 000 zł

...................................................
...................................................

Uwaga - aby wniosek był ważny, należy wypełnić wszystkie pola formularza w sposób czytelny i bez poprawek.
Wymóg czytelności nie dotyczy podpisu w rubryce: 10 i 11.
* Wnioskodawca powinien podać podstawowe założenia przedsięwzięcia umożliwiające służbom Urzędu Miasta
Świnoujście oszacowanie i weryfikację jego wartości poprzez:
- opisanie zakresu przedsięwzięcia, np. remont ulicy o długości ok. … i szer. ok. …, budowa placu zabaw
o pow. ok. … wyposażonego w następujące elementy: …; organizacja zajęć edukacyjnych dla ok. … osób,
- podanie szacunkowych kosztów robocizny i materiałów oraz innych kosztów związanych z realizacją
przedsięwzięcia, np. wynajem sprzętu oraz innych kosztów związanych z realizacją projektu, np. wynajem
sprzętu sali. W przypadku powszechnie znanych cen rynkowych dopuszcza się oszacowanie kosztów
na podstawie cen jednostkowych, np. wg 1m2 wybudowania lub remontu obiektu, w tym drogowego;
** wniosek musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku gdy projekt został zgłoszony
przez osobę, która nie ukończyła 18 lat.

