
.- Formularz zgłoszeniowy
proporycji zadania do budżetu obywatelskiego dla miasta Miechów,

wrazz listą mieszkańców miasta Miechów popierających owąp1-9p.9.'ą9{"9..;'. 
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l. Wypełnienie punktów I-8 oraz dołączenie listy, o której mowaY:Łł''k?.61f Tfź:j'óT" ffi
formularza, jest obowiązkowe. ł}53 |0Łl &0l* .V "

2. Zgłoszeniepropozycji zadaniamożliwe jest w okresie od l8.01 aplz.r..qii:,.,łjffii*,,, 
..., 
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3. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania na|eŻy złoŻyć na dzienniku podawczym

Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, przesłać pocńą na adręs tut. Urzędu,

ul. Henryka Sienkięwicza 25, 32-200 Miechów lub dokonać zgłoszenia za

po średnictwem strony internetowej www. wspoldecyduj emy. pl.

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta
Miechów.

Budowa placu zabaw oraz siłow nizewnętrznej na ulicy Slonecznej

ul. Słoneczna - działki nr 1301n 1302,1303.

obecnie wskazany porYyźrcj teren jest niezagospodarowany i nieużytkowany.

Beneficjentami przedmiotowej inwesĘcji będą dzieci' młodzież oraz osoby dorosłe z terenu

miasta Miechowa, ze szczegó|nym uwzględnieniem mieszkańców osiedla nr 5' tj. ulic Józefa

Bema, Józefa Dwernickiego, Granicznejo Kamiennej, Mańi Konopnickiej' Łąkowej, Waleriana

Łukasińskiego, Nowej' Ignacego Prądzyńskiego' Boleslawa Prusa' Robotniczejo Ro|niczej'

Słonecznej, Józefa Longina Sowińskiego, Szewskiejo Topolowej, Romualda Traugutta, Zagród,

Zielonej.



\./

1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

2. Prrygotowanie powierzchni pod montaż urządzeńl sprzętu.

3. Zapytanie ofeńowe i wybór najkorzystniejszej oferĘ wyposażenia p|acu zabaw qraz

siłowni zewnętrznej

4. Zakup rvybranych urządzeń.

5. Montaż zakupionego sprzętu.

6. Wykonanieogrodzenia.

7. Zakrrpi posadzenie krzewóddrzewek, posianie trawy. I

8. odbiór technicznv.

Przedmiototvy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna będą ogólnodostępne' na zasadach
okreś|onych w stosownym regulaminie.

osiedle nr 5 nie posiada swojego placu zabawo jak również siłowni zewnętrznej. Na wskazanym

obszarze wyraźnie odczuwalny jest brak tego Ępu miejsca, gdzie czas mogą spędzaó dzieci,

młodzież oraz osoby dorosłe.

Realizacja pĄektu prryczyni się do wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wykonanie niniejszego przedsięwzięcia pozwoli również na skuteczną integrację lokalnej

społeczności.



6. Szacunkowe koszfy zadania: (prosimy uwzględnić wszystkie części zadania oraz ich
szacunkowe koszty)
6.1.Łacznv szacunkowY koszt całkowitv zadania (w zł): 83 400.00
6.2.Kosztv w rozbiciu na poszczególne części zadania
lp. częśćzadania koszt w zl
1 . Wvkonanie proiektu zagospodarowania terenu 1000,00
2. Wyrównanie i przygotowanie terenu 3 000,00
3. Zestaw za bawowy (zameW tw ier dzalw ież,a) 25 000.00
4. Piaskownica 4 000,00
J . Huśtawka wahadłowa podwóina 3 000.00
6. Huśtawka bocianie gniazdo 5 000.00
,7 Huśtawka ważka l 500.00
8. Buiak konik Q szt.l 2 500,00
9. Linarium stożek 4 000.00
10. Tablica do rvsowania 1000.00
11 . ŁawkazoDarciem Qszt.| I 500,00
12. Kosz na śmieci (2 szt.,| 700,00
13. Tablica z regulaminem 700,00
14. Wyciąg i krzesło 5 500,00
15. Biegacz i orbitrek 5 500,00
16. Prasa nożna i wioślarz 5 000.00
17. Surfer i twister 4 500,00
18. Zakup i nasadzenia (zieleń) 2 500.00
19. Wvkonanie ogrodzenra 7 000.00
20. odbiór techniczny 500.00



oświadczenie autora/autorów zadania
Składając niniejszy formularz vryrażam równocześnie zgodę tla przętvtarzantę moich danycfu
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia buÓietu obywatelskiego dla Miasta Miechóx'.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sie1pnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2a|4 r.
póz. |182 z późn. arr.). Wiem, ze podanie danych jest dobrowo|ne oraz że, mamprawo kontoli
pnetularzania danych, które mnie doĘczry prawo dostępu do treści 9w9ich danych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewic za 25, 32-200 MiechÓw.

3",J,,.,,, ńc{o,, s,lua
podpis/y autora/ów)




