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Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 

  

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: Aleksander Dembiński  

Kontakt (e-mail, telefon): 

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

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 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. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  

na 2016 r., w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 

badań 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 na 2016 rok. 

 

2.Imię i nazwisko autora: Paweł Łesyk 

Kontakt (e-mail, telefon): 

 

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

Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 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. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  
na 2016 rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 

badań 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 na 2016 rok. 
 

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 na 2016 rok 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. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 
rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza  na stronie www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również badań 

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 na 2016 rok. 
 

 
 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/
http://www.konsultuj.szczecin.pl/
http://www.konsultuj.szczecin.pl/
http://www.konsultuj.szczecin.pl/
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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 na 2016 rok) 
UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 
PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA 

 

 

O G Ó L N O D O S T Ę P N A       

Ś C I A N K A              

W S P I N A C Z K O W A         

N I E W Y M A G A J Ą C A        

S P E C J A L I S T Y C Z N E G O    

S P R Z Ę T U  D O           

A S E K U R A C J I           

                    

 

3. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

(Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze  

inwestycyjnym, zgodne z kompetencjami Gminy Miasto Szczecin. Zadania mają również charakter dzielnicowy,  

przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina.  

W sytuacji jeśli zadanie swoim zasięgiem obejmuje więcej niż obszar jednej dzielnicy o wyborze dzielnicy decyduje 

autor propozycji zadania) 

 

Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji 

 

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”  

w wybranej rubryce 

Dzielnica Północ  

Dzielnica Prawobrzeże  

Dzielnica Śródmieście  

Dzielnica Zachód X 

 

 

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) 

 

Ścianka miałaby być zlokalizowana w okolicy:  

 Tereny zielone Parku Arkońskiego, przy ścieżce rowerowej obok stacji do street workoutu, przy 

wejściu na kąpielisko Arkonka; 

 Dzielnica Pomorzany, Park Pomorzański im. Generała Dowbór – Muśnickiego; 

 Inne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Szczecin. 
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5. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

 

Projekt dotyczy wybudowania profesjonalnej wielobocznej ścianki wspinaczkowej do boulderingu
1
, 

z której korzystać będą mogli zarówno dorośli jak i dzieci.  
 

Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję (podłoże), wydzielenie specjalnej przestrzeni 
o powierzchni ok 200 - 300 m

2
. Wysokość ścianki powinna wynosić ok. 4 m i być zaprojektowana tak aby 

była możliwa wspinaczka bez sprzętu i dodatkowej asekuracji (uprząż, lina, itp.). Proponowana ścianka 
wspinaczkowa miałaby kształt nieregularnej bryły wielobocznej, której każdy z boków posiadałby inne kąty 
nachylenia oraz strukturę naturalnej skały. Całość powierzchni użytkowej ścianki powinna wynosić ok. 200 
m

2
. Ścianka miałby przypominać w swoim wyglądzie naturalną skałę (głazy narzutowe, grzyby skalne, itp.).  

Jedna z części ścianki powinna być przygotowana dla profesjonalnych wspinaczy i być wzorowana na 
ściance do rozgrywania zawodów rangi Pucharu Polski. Ścianka zakłada zróżnicowanie poziomu trudności 
dostosowane do umiejętności różnych grup wspinaczkowych uwzględniając kryterium wiekowe. Trudność 
wspinaczki (problemów boulderowych) oznaczona byłaby kolorami, np.: żółte dla dzieci, niebieskie dla 
młodzieży, zielone dla półprofesjonalistów, itd.  
 

Obiekt powinien być odporny na warunki atmosferyczne oraz na ewentualne akty wandalizmu 
(preferowany materiał żywice syntetyczne i epoksydowe, bloki betonowe, sklejka wodoodporna). 
Przygotowanie projektu poprzedzą konsultacje z mieszkańcami.  
 
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) 

 

Wspinaczka jest sportem ogólnorozwojowym kształtującym siłę i wytrzymałość fizyczną co 

przyczynia się do poprawy zdrowia oraz jakości życia.  

 

Ścianka znajdzie swoich odbiorców wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób profesjonalnie 

wspinających się. Umiejscowienie ścianki będzie szansą na stworzenie nowych atrakcji na tym terenie. 

Jest to również odpowiedź na tworzenie atrakcyjnych miejsc, które będą kojarzyły się ze sportem  

i rekreacją. Ścianka wspinaczkowa będzie ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu przez całe 

rodziny. 

 

 

 

7. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) 

 

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

Beneficjentami zadania będą: 

 rodziny z dziećmi, 

 młodzież, i dorośli. 

 
 

                                                           
1
 Bouldering (z ang. boulder – głaz) – wspinaczka po zazwyczaj wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez 

użycia asekuracji liną. Sportowy charakter boulderingu wiąże się z częstymi, zazwyczaj niekontrolowanymi 
odpadnięciami od skały, stąd też podstawową metodą asekuracji jest stosowanie tzw. crashpadów, czyli przenośnych 
materaców oraz pomoc tzw. spottera, czyli partnera, który pomaga w kontrolowaniu lotu, zabezpieczając górną część 
ciała przed bezpośrednim uderzeniem o ziemię. Bouldering to forma wspinaczki składającej się z niewielkiej ilości 
trudnych ruchów (tzw. przechwytów). Zgodnie z ogólnie przyjętą przez środowiska wspinaczy normą za boulder uznać 
można nawet jednoruchowe przejście danego problemu skalnego. Wspinaczka boulderowa (spolszczone formy: 
bulderowa, balderowa) wymaga dużej siły maksymalnej, czyli takiej, która swój najwyższy poziom wytwarza w jak 
najkrótszym czasie. Popularną i coraz częściej praktykowaną formą treningu, jest bouldering na sztucznej ścianie 
wspinaczkowej (na tzw. panelu). 
Do rozwoju boulderingu jako osobnej formy wspinaczki jako pierwszy przyczynił się John Gill w połowie XX wieku. 
Jednym z najsłynniejszych rejonów boulderowych na świecie są lasy Fontainebleau, niedaleko Paryża.  
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8. SZACUNKOWE  KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)  

 

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

 

UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1.350.000 ZŁ. 
 

Składowe  części  zadania Koszt w złotych 

1. Nawierzchnia syntetyczna 
30 000,00  zł 

2. Ścianka wspinaczkowa 
270 000,00  zł 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

RAZEM 
300 000,00 zł 
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9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE): 

 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania. 
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b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania: 

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

 
 


