Budżet Partycypacyjny na 2018 r.
Formularz zgłoszenia projektu
NAZWA DZIELNICY:
LOKALIZACJA PROJEKTU:
(formularz można złożyć jedynie dla dzielnicy
swojego zamieszkania, patrz wykaz dzielnic)
TYTUŁ PROJEKTU:
(tytuł powinien być jak najkrótszy, powinien
symbolizować pomysł na projekt, ale nie powinien być
jego opisem)

Zalesie
ul. Szkolna
działka nr 123/456
Budowa placu zabaw dla dzieci
w ul. Szkolnej

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:

Jan Kowalski

DATA URODZENIA ZGŁASZAJĄCEGO:

01 01 1996

ADRES ZAMIESZKANIA ZGŁASZAJĄCEGO:
ulica, nr domu, nr mieszkania
KONTAKT ze zgłaszającym:
nr telefonu, e-mail

Myszków, ul. Strusia 12
tel. 34/ 123 45 67
kom. 123 456 789
e-mail: kowalski@mieszkaniec.pl

STRESZCZENIE I UZASADNIENIE PROJEKTU
Proszę w kilku zdaniach opisać czego projekt dotyczy, jakie cele ma realizować, jakie problemy rozwiąże
zrealizowanie projektu, na ile jest on niezbędny z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy/miasta, wskazać
miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie
Plac zabaw jest ważnym elementem w rozwoju aktywności ruchowej dzieci i w związku z powyższym
wnioskujemy o jego budowę. Na terenie byłego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w lesie przy
ul. Szkolnej Gmina Myszków dysponuje terenem z którego może zostać wydzielonee miejsce na plac zabaw,
według opracowanego projektu.
Zostanie wykonana nawierzchnia, zamontowane atestowane urządzenia zabawowe tj.: zestaw rekreacyjny,
lokomotywa, huśtawka ważka A. W obrębie placu zabaw zostaną także zamontowane ławki, kosze
i utworzone miejsce do grillowania. Teren wokół placu zabaw zostanie obsadzony nowymi nasadzeniami.
Celem projektu będzie zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci
oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów gminy poprzez budowę placu zabaw co
wpłynie pozytywnie na wzrost miejsc rekreacyjnych.
Dzieci są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej, a ich edukacja i bezpieczeństwo są przedmiotem
troski. Dodatkowo projekt zwiększy atrakcyjność gminy i przyczyni się do poprawy warunków życia
mieszkańców.
Plac zabaw przez uporządkowanie terenu i nadanie mu funkcji rekreacyjnej wpłynie korzystnie na stan
środowiska naturalnego. Dodatkowym elementem sprzyjającym ochronie środowiska będzie zasiew nowych
drzewek i krzewów. Wpłynie to korzystnie na środowisko poprzez poprawienie jakości powietrza
i zmniejszenie zanieczyszczeń.
Lokalizacja: teren lasu przy ul. Szkolnej, działka nr 123/456

DOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
Proszę w kilku zdaniach opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom dzielnicy oraz
wskazać spełnienie wymogu dostępności dla mieszkańców dzielnicy
Budowa placu zabaw przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców dzielnicy w zakresie
utworzenia atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabaw małych dzieci. Do tej pory na terenie szkoły istnieje
plac zabaw, który jest jedynym miejscem, gdzie rodzice wraz z małymi dziećmi mogą się bezpiecznie bawić.
Plac zabaw będzie terenen otwartym, będzie służył rodzicom z małymi dziećmi i dzieciom zamieszkującym
w dzielnicy, jak również mieszkańcom innych dzielnic, będzie placem zabaw otwartym całodobowo.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU
Z UWZGLĘDNIENIEM SZACUNKOWEGO KOSZTU KOLEJNYCH DZIAŁAŃ
Opis działania:
Działanie nr: Proszę uwzględnić wszystki możliwe składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty. Koszty te będą oceniane
i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta

Szacunkowy koszt:

1.

Dokumentacja projektowa

2 000,00

2.

Nadzór inwestorski

5 000,00

3.

Przygotowanie terenu

4.

Zestaw rekreacyjny

3 000,00

5.

Lokomotywa

1 500,00

6.

Huśtawka ważka A

7.

Zagospodarowanie terenu (nasadzenia, ławki, kosze,
miejsce do grillowania)

12 000,00

500,00

Łącznie szacunkowo:

3 000,00
27 000,00

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU
do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji
np. szkice sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz inne dodatkowe materiały
– zdjęcia,
– ekspertyzy,
– analizy prawne,
– rekomendacje.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z moim udziałem w procesie konsultacji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie na
2017 rok, wyrażam zgoodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.)

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
✓ Administratorem danych osobowych jest Gmina Myszków reprezentowana przez Burmistrza Miasta
Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
✓ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Partycypacyjnego
w Myszkowie na 2018 rok,
✓ dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
✓ dane osobowe (imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt) będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu
Miasta Myszkowa,
✓ podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa tej zgody uniemożliwia udział projektu w procesie
Budżetu Partycypacyjnego,
✓ mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ

02 czerwiec 2017 r. Jan Kowalski
Formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w jednej z poniższych form, w terminie od 01 czerwca 2017 do
30 czerwca 2017:
✓ listownie na adres: Urząd Miasta Myszków, ul.Kościuszki 26, 42-300 Myszków
z adnotacją na kopercie "Budżet Partycypacyjny" (za datę złożenia uznaje sie datę stempla pocztowego),
✓ osobiście w Urzędzie Miasta Myszkowa, Biuro Podawcze pok.nr 2, w godzinach pracy urzędu,
✓ za pośrednictwem Internetu na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl wypełniając wszystkie
pola obowiązkowe i dołączając skan listy poparcia zadania.

Lista poparcia dla projektu pn.
Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Zalesie, ul. Szkolna
.................................................................................................................................................
Wpisując się na poniższą listę poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Myszków
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Myszkowa w zakresie związanym z realizacją procesu Budżetu
Partycypacyjnego na 2018 rok.
Przyjmuję do wiadomości, że:
✓ Administratorem danych osobowych jest Gmina Myszków reprezentowana przez Burmistrza Miasta Myszkowa,
ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
✓ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Partycypacyjnego
w Myszkowie na 2018 rok,
✓ dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
✓ podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa tej zgody uniemożliwia udział osoby popierającej
w procesie Budżetu Partycypacyjnego,
✓ mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Imię i nazwisko
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Złożenie podpisu przez osobę udzielającą poparcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejsze
dokonywanie zmian zgłoszonego zadania lub jego uzupełnień oraz do wycofania zgłoszonego zadania przez
wnioskodawcę zadania, w imieniu wszystkich osób popierających zadanie.

