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Formularz zgłoszeniowy
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego d|a miasta l\fiechóiv, .l)

wrazzlistą mieszkańców miasta Miechów popierających ową propozycję Ę7
Uwaga: ... ' . ..ł'- ' l i , i '  L|i: . '  1 ,(r

l. Wypełnienie punktow l-8 oraz dołączenie listy, o ktorej mowa w ppnkcie 8 niniejszeso(v

fbrmularza' jest obowiązkowe. 
':-;r.;'..' , l,eh/wai

2' Zgłoszenie propozycji zadania mozliwe jest w okresie od l8.01 .20|Tr. dd06.0f.f011[r.

3. Formularz zgłoszeniowy propozyĄi zadania na|eŻy złożyć na dzienniku podawczym

Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, przesłaĆ pocztą na adres tut. Urzędr"r,

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32.f00 Miechow lub dokonac zgłoszenia Za

pośrednictwem Strony internetowej www.wspoldecydujemy.pl.

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gnliny i Miasta
Miechow.

l. NazwłlTytul zadania,, .

DoPoSAZENIE BoISKA PIŁKARSKIEGo PRZY SZKoLE PoDSTAwowEJ NR 1 w
MIBCHOWIE + FESTYN SPORTOWY

2. Loka|izacjaćn{iejsce rełlizacji: (prosimy opisać miejsce albo obszar na jakim ma byc
reatizowanezadanie) :,

Boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie oraz przyleglv do niego
teren.

Najbardziej na rea|izacji zadania skorzystają dzieci oraz młodzież mieszkająca w gminie
Miechów. Doposażenie boiska w dany sprzęt pozwoli większej ilości osób na korzystanie z niego
w jednym czasie. Skorzystają także rodzice dzieci w gminy Miechów ponieważ będą mogli
spędzać aktywnie czas 7'e swoimi pociechami na profesjona|nie wyposażonym boisku. Z
organizacji festynu skorzystają wszystkie rodziny z gminy Miechów które wezmę w nim udzial.

4. Opis zadanie: (prosir'ny oniryć.w.szćzegolności zakres zad.ania i co dokładnie ma zostac
wyk onane, wskazu i ac ełówne dzi ałarlia zwi azane z r ea|i zaęi a zadani a)

Projekt ma na celu doposażenie boiska piłkarskiego oraz jego zap|ecza a także organizację
festynu sportowego dla dzieci i ich rodzić z gminy Miechów.
W ramach jednej częŚci projektu planuje się zakupić:
- dwie przenośne bramki do pi|ki nożnej o wymiarach 5m x 2m
- dwie przenośne bramki do pi|ki nożnej o wymiarach 3m x 1,55 m
- czterY przenośne bramki do piłki nożnei o wymiarach 80 cm x 120cm



- cztery siatki na bramki do piłki nożnej
- cztery obciążniki do bramek
- jeden kontener pelniący funkcję szatni
- jeden kontener pełniący funkcję magazynu
Druga część projektu zakłada organizację festynu sportowego w ramach której planuję się:
- zakup nagród rzeczowych d|a wszystkich dzieci biorących udział w festynie
- wo|ontariacką pracę organizatora projektu
- pracę wolontariuszy przy pomocy w organizacji festynu

ffiffi:#f::H#ffi;lffiffiŁf&#
Celem realizacji zadania jest zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci, młodzieży a tage
doroslych mieszkańców gminy Miechów. Dodatkowym ale bardzo ważnym celem jest integrncja
rodzin mieszkających na terenie gminy Miechów. Zadanie to dotyczy prob|emu zmniejszającej
się aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Nie tylko w szko|e, a|e również w wo|nym
czasie dzieci i rodzice wybierają stateczne formy wypoczynku. Aktywność sportowa, która
dawniej była na porządku dziennym i wydawala się czymś nierozerwalnym z okr.esem
dzieciństwa coraz częściej zostaje wyparta przez gry komputerowe. Zanikająrównież więzi
spoleczne pomiędzy rówieśnikami z sąsiedztw L oraz ich rodzicami. Zadanie powinno być
realizowane ponieważ dzięki profesjona|nemu sprzętowi mieszkańcy gminy iI'ętniej nęaą
korzystać z boiska piłkarskiego co doprowadzi do zwiększenia aktywności fizycznej.
Zwiększenie aktywności fizycznej wpłynie bardzo mocno zdrowie oraz na rozwój
psychofizyczny dzieci i młodzieży atakże pozwo|i na większą integrację wśród mieszkańców
gminy.



6.|.Łtęńy sża iitvffi*ńia (w zD: 66146.90

lp.
1. dwie przenośne bramki do piłki nożnej o wymiarach

5mx2m
4 800.00

2. dwie przenośne bramki do piłki nożnej o wymiarach
3m x 1.55 m

2 800,00

3. cztery przenośne bramki do pilki nożnej o
wvmiarach 80 cm x l20cm

3 ó00'00

4. cztery siatki na bramki do pilki nożnei 440.00 ir

3. cztery obciażniki do bramek 2 000.00
6. ieden kontener nełniacv funkcie szatnl 22 898,90
7. ieden kontener nełniacv funkcie masazvnu l'9 ó08'00
8. zakup nagród rzeczoweh dla wszystkich dzieci

bioracvch udział w festvnie
10 000,00



oświadczenie autora/autorów zadania
Składając niniejszy formularz wyrazam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrozenia budzetu obywatelskiego dla Miasta Miechow,
zgodnie z ustawą zdnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (tj Dz L]. zfO14 r.
poz. 1182 z późn' zm.). Wiem' ze podanie danych jest dobrowolne oraz ze mam prawo kontroli
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treŚci swoich danych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobÓwych jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
z siedzlbą.. ul. Henryka Sienkiewicza25,32-200 Miechow.

(podpis/y autora/ow)
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