
Formularz zgłoszeniowy
proporycji zadania do budżetu obywatelskiego dla miasta Miechów'

wraz z listą mieszkańców miasta Miechów popierających opą p.oP'9fl:j-ę 
ł!. i i ! ..Uwaga:

1. Wypełnienie punktów I-8 oraz dołączenie listy, o której mowa * ł$.lfil} "".fł:J'ó.tr T"k
formularza, jest obowią7kowe. Ł6}tr l0ł,l łOLw

2. Z$oszenie propozycji zadartiamożliwe jest w okresie od 18.01 .2917 r. do 06.Ó2.2017 r. 
n/

3. Formularz zgłoszeniowy propoz ycji zadartia na|eiy złoŻyć nu.a,i.n,,itu poau*."y- E{
I

Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ' przesłać pocztą na adres tut. Urzędu, I

ul. Henryka Sienkięwicza 25, 32.200 Miechów lub dokonać zgłoszenia za

pośrednictwem strony internetowej www.wspoldecydujemy.pl.

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

Wychowanie patriotyczne i szkolenie z zakresu obronności mieszkańców
Gminy Miechów

ko pojęta infrastruktura miejska w Gminie Miechów:
1. Strzelnica sportowa administrowana przez LOK w Miechowie
2. Sale konferencyjne, szkolne, parafialne, inne obiekty uĘteczności publicznej w

gminie Miechów np. CKiS w Miechowie, Muzeum Ziemi Miechowskiej'
ewentualnie lokale gastronomiczne

3. Miejsca pamięci narodowej w szczególności pomniki i miejsca straceń

osoby w wieku od 16 roku życia, bez względu na płeÓ oraz wykonywany zawod,
osoby identyfikujące się ze wspólnotąlokalnąi ogólnopolską które skorzystająze specjalnie

wanej atrakcyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, skierowanej do różnych

Mieszkańcy Gminy Miechów, ktorym |eŻy na sercu rozbudowa czynnych umiejętności
iptzez doskonalenię działańnarzecz wspólnoty lokalnej również w warunkach klęsk

ywiołowych i ratownictwa medy cznego.
Myśliwi, członkowie organizacji proobronnych, kolekcj onęrzy i pasjonaci strzelectwa,

iowie klas mundurowych zamieszkujący na terenie Gminy Miechów.
Członkowie miechowskiego oddziału stowarzyszenia LoK.
Liderzy Środowisk działającychnatzeczwspólnoty lokalnej, którzy rozbudowująoddolną

śó społeczeństwa obywatelskiego.
Społecznicy iywo zainteresowani odkrywaniem ,,białych plamoo w historii Polski oraz

nianiem waznych wydarzeh historycznych na terenie Zięmi Miechowskiej.
organizatorzy spotkań dyskusyjnych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych towarzyszących
bchodom Świąt Państwowych organizowanych w Miechowie.



ekt,,Wychowanie patriotyczne i szkolenie z zakresu obronności mieszkańców gminy
iechów'' ma dwojaki charakter, dzięki czemu zakresem Swym obejmie szerokie grono

iorców. Podstawązadania będzie zsnodemizowanie strzelnicy sportowej administrowanej
LoK w Mięchowie, co umozliwi w dalszej kolejności zorganizowanie cyklu szko|ęitz

obronno ści. Równocze Śnie w ramach,,wychowania patriotyc znego,, będące go
ntegralnączęściąprojektu, zorganizowany zostanie cykl spotkań iwydarzen o charakterze
ulturalno - historycznym.

ierwszy etap zadania polegać będzie na modernizacji strze|nicy, a konkrętnię na rozbudowie
strzeleckiego do 100 m. Zmodernizowana strzelnica, spełniająca nowoczesne standardy
ieczeństwa, stanie się odpowiednim miejscem do zorganizowania cyklu szkoleń z za\<resu

i dla mieszkanców Gminy Miechów, co tym samym przyczyni się do podniesienia
iomu wiedzy teoretycznej (w tym medycznej) w kwestii zachowania się w sytuacjach
ysowych oraz podniesienia umiejętności obchodzenia się zbroniaojak również umożliwi
wiednie przygotowanie uczestników do ubiegania się o patent strzelecki. Rozbudowa toru
leckiego przyczyni się równieŻ do rozszerzeniazabesu wykorzystywanych dotychczas na

rzelnicy typów broni, tym samym umozliwiając korzystanie z niej grupom tj. myśliwi,
lekcjonerzy, strzelcy sportowi zamieszkujący teren Gminy Miechów, a nawet gmin

olenia teoretyczne oraz praktyczne z uzyciem broni, j ak rórłmie Ż te o charakterze
znym realnie wpłynąna wzrost poziomu umiejętności mieszkńców w zakresie
rości i bezpieczeilstwa, co w obecnych czasach staje się umiejętnościąniezwykle

zwtaszcza wśród młodych ludzi. Szkolenia zostanąprzeprowadzo ne przęz
iadających odpowiednie uprawnienia instruktorów miechowskiego oddziału stowarzyszenia

szkoleniowym w zakręsie obronnoŚci towarzyszyć będą wy darzęnia kulturalne
ia autorskie o tematyce historycznej, co stanowi drugą część zadania. W ramach

iektu odbędąsię minimvtntrzy wydarzenia, które tematykąnawlązywać będądo waznych
rzenw historii najnowszej Polski, przykładowo: Ludobójstwo na WoĘniu, napaŚc

ietów 17 IX 1939 roku, wprowadzenie Stanu Wojennego 13 XII 1981 roku. Spotkania te
się w salach CKiS w Miechowie, sali parafialnej, muzealnej lub w razie koniecznoŚci w

nnych lokalach (również gastronomicznych) na terenie Mięchowa. Wydarzenia te zostaną
w atrakcyjnej formie, wykorzystującej ztóżLnicowane formy komunikacji: od

autorskich i dyskusyjnych po wydarzenia i występy artystyczne. Zaprzygotowanie tej
i zadania odpowiadaó będzie Stowarzyszenie ,,Blask Nadziei''. oczekujemy, że

arzęnia zgr omadząwidownię na poziomie 2 0 0 - 3 0 0 o sób.

lęm zadania jest modemizacja strzelnicy sportowej w Miechowie orazztea|izowanie dziaLń
charakterze szkoleniowo - edukacyjnym.

orzyści z modemizacj i strzelnicy:

trzelnica sportowa w Miechowie posiada tor o długości 50 m' co nie pozwala w pełni
korzystaó jej możliwości. Częśó mięszkańców jest Zmuszona korzystaó ze strzelnic

h w Jędrzeiowie i Krakowie' Rozbudowa toru do 100 m umożliwiłabv korzvstanie z



lroni długiej przez myśliwych, organizacje proobronne, kolekcjonerów i pasjonatów, uczniów
clas mundurowych, członków miechowskiego stowarzyszenialoK (około 300 członków), a
,akŻę mieszkanców zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie posługiwania się
rronią palną oraz rozwoj em strzelectwa hobbystycznego. Zmodernizowanie strzelnicy
rodniesie standardy bezpieczeilstwa w posługiwaniu się bronią umożliwiając organizację
lzkoleń dla mieszkańców gminy Miechów. Równocześnię strzelnica stanie się kolejnym,
ltrakcyjnym w Miechowie miejscem spędzania aktywnego czasu poprzezuczestnictwo w
zaj ęciach sportowo-obronnych.

Korzyści z przeptowadzonych szko leń w zakresię obronno ści :

Przeprowadzenie szkoleń pod czujnym okiem przeszkolonych instruktorów realnie wpłynie na
zwiększenie umiejętności i kwalifikacji sportowych orazstrze|eckich mieszkańców, co może
zostaó wykorzystane w sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa lub klęsk żywiołowych.
Zdobycie praktycznych umiejętności w szkoleniach strzeleckich i medycznychprzyczyni się do
zwiększeni a poczucia bezpieczeistwa samych mieszkańców.

Korzyści zptzeprowadzonych spotkan i wydarzeń o charakterze historycznym:

Niewymierną a jednak niezwykle istotnąkorzyściąpłynącązrealizacji projektu będzie
podniesienie świadomości historycznej mieszkńców oraz odpowiedzialności za swój kraj,
region i środowisko lokalne. Spotkania autorskie z historykami przyczynią się do wzrostu
wiedzy na temat najnowszej historii Polski, zaś vtydarzenia, w ramach których zostaną
wykorzystane środki artystyczne, bez wątpienia wzbogacą ofertę kulturalną Miechowa.

ó.:1'.'ełł ągqńy*s,z"a'c.ń.nkoy.lł. kszt calkówity. zadania.(n 2s 000.00
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1. Modernizacja obiektu strzelnicy spońowej
pozwalającej na przeprowadzenie bezpiecznych
ówiczeń z bronia sportowa i woiskowa.

10000,00

2. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla
przeprowadzenia zadania (szkoleń w zakresie
obronności).

5000,00

3. Spotkania autorskie oraz okolicznościowe występy
artystyczne.

10000,00



Marcin Kurzeja

Karolina Gamrat

oświadczenie autora/autorów zadania
Składając niniejszy formularz wrafam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego dla Miasta Miechów, zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 20|4 t. paz. ||82 z pófu, nn.)' Wiem, że podanie danych jest
dobrowolne orazże mam prawo kontroli prz.etwarzania danych, które mnie doĘczą' prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza f5,32-200 Miechów.

(podpis/y autora/ów)
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