
 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 

 

 
Kompletny i własnoręcznie podpisany Formularz należy: 

 

- przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik WORD) 

na adres: sbo2017@um.szczecin.pl, 

lub 
-  złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc: 1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 

Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) - w godzinach pracy Urzędu, 2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta 

Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40) - w godzinach pracy Urzędu, 3) w siedzibach Rad Osiedli - w godzinach 

pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://osiedla.szczecin.pl.   

1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 
UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA 
FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH 

1.Imię i nazwisko Autora - Arkadiusz Lisiński 

Kontakt (e-mail, telefon)  
 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, 

w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, 

jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017. 

2.Imię i nazwisko Autora………………………………………………………………………………………………… 

Kontakt (e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, 

w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, 

jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017. 

3.Imię i nazwisko Autora………………………………………………………………………………………………… 

Kontakt (e-mail, telefon)………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora propozycji zadania do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).  

                                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                                                                     /własnoręczny podpis/ 

 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, 

w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, 

jak również badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. 
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania. 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2017. 
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2.  TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 (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 2017) 
UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 
PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA 

 

 

B U D O W A  P O L A N Y  R E K R E A 

C Y J N E J  W  S Ą S I E D Z T W I E 

S T A W Ó W  B L I Ź N I A C Z Y C H  

P R Z Y  U L. S T U D Z I E N N E J   

                    

                    

                    

                    

 

3. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 można składać propozycje zadań do zrealizowania 

o charakterze ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego potrzeb mieszkańców więcej niż 

jednej dzielnicy Szczecina lub gdy miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednej dzielnicy Szczecina albo 

dzielnicowym, przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy 

Szczecina. Przez zadania dzielnicowe duże rozumie się zadania, których przewidywana wartość przekroczy kwotę 

122.500 zł, zaś przez zadania dzielnicowe małe - te zadania, których przewidywana wartość nie przekroczy kwoty 

122.500 zł.    

 

 Należy także pamiętać, że ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 może być realizowane zadanie: 

 

- o charakterze inwestycyjnym,  

- należące do zadań własnych Miasta, 

- zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym 

na sprzedaż,  

- zgodne z kompetencjami Miasta, 

- ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, 

- możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, 

- którego szacunkowy koszt nie przekracza wartości, o której mowa w punkcie 8, 

- zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

- nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, 

- niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego, 

- wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty 

pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.  

 

 

Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji 

 

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”  

w wybranej rubryce 

Zadanie ogólnomiejskie  

Zadanie dzielnicowe duże - Północ x 

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże  

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście  

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód  

Zadanie dzielnicowe małe - Północ  

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże  

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście  

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód  



 

 

 

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań zlokalizowane  

na majątku i w przestrzeni Gminy Miasto Szczecin. Należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie 

podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację  zadania) 

Planowany teren inwestycyjny obejmuje swym zakresem działki nr 5 i 24 z obrębu z obrębu 22 Nad 
Odrą,  przy ul. Studziennej w Szczecinie.  
Obszar objęty inwestycją to głównie teren podmokły, w obrębie którego znajdują się dwa przeciwległe 
stawy, dzika roślinność (krzewy, drzewa, trawy). Teren jest obecnie niezagospodarowany, zaniedbany i 
naturalnie porośnięty.  
………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 

Na przedmiotowym terenie planuje się budowę polany rekreacyjnej przeznaczonej na potrzeby 
wypoczynku i rekreacji mieszkańców dzielnicy Żelechowa oraz innych okolicznych dzielnic tj.: Bukowo, 
Golęcino – Gocław, Warszewo i Niebuszewo. W ramach inwestycji należy dokonać rewitalizacji istniejącej 
zieleni, uprzątnięcia terenu wokół stawów, wybudowania oświetlenie i wyznaczenia miejsca pod 
paleniska. Niezwykle istotne znaczenie ma również umiejscowienie elementów małej architektury tj. 
ławki, kosze, wiaty itp.,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(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) 

Wyposażony w nową infrastrukturę i atrakcyjnie zagospodarowany teren umożliwi integrację, wspólne 
aktywne spędzanie czasu i odpoczynek na łonie natury całym rodzinom. Inwestycja zlokalizowana 
zostanie w kluczowym miejscu dzielnicy Żelechowa, przy uwzględnieniu jej naturalnych walorów 
przyrodniczych tj. istniejących stawów bliźniaczych.  

Północne dzielnice miasta z uwagi na swoją lokalizację posiadają niezwykle urokliwe zakątki. Polana 
rekreacyjna wokół stawów bliźniaczych stanowić może doskonały punkt widokowy, z którego roztacza 
się widok na Jezioro Dąbie oraz rzekę Odrę.  

Realizacja projektu ma na celu udostępnienie mieszkańcom dzielnicy nowej infrastruktury rekreacyjnej i 
integracyjnej.  



 

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

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

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

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

 

 

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy dzielnicy Żelechowej, Bukowa, Warszewa, Golęcina – Gocławia, 
Niebuszewa oraz inni mieszkańcy Szczecina.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. SZACUNKOWE  KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

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

 

UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ W PRZYPADKU ZADAŃ: 

- OGÓLNOMIEJSKICH – 2.100.000 ZŁOTYCH 

- DZIELNICOWYCH DUŻYCH – 980.000 ZŁOTYCH 

- DZIELNICOWYCH MAŁYCH – 122.500 ZŁOTYCH 
 

Składowe  części  zadania Koszt w złotych 

1.projekt zagospodarowania terenu 6000 

2.prace porządkowe, zagospodarowanie terenu (wraz z małą 
architekturą: ławeczki, paleniska, kosze na śmieci, porządkowanie 
zieleni), budowa oświetlenia 

500.000 

3.  

4.  

5.  

RAZEM 506.000 

 
 



 
 
 

9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE): 

(Uwaga: Liczba wszystkich załączników nie może przekroczyć 10 stron A4 w jednym pliku WORD lub PDF) 

 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

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

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

 
 
 


