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wrtzz listą mieszkańców miasta Miechów popierających ory.ą proporycję ' s
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1. Wypełnienie punktów 1.8 oraz dołączenie listy, o której mowa w puiit5iBB"ninićj.śżdgó.,,.ry/^,/

formularzą jestobowiązkowe. ".;];;n' ?;l1/ "ilI" 2 l L/\./
2. Z$oszenie propozycji zadaniamozliwe jest w okresie od 18.01.201fur.r{o Q5.0p,.101.Q.r.3 LHxff1''#*:T"'ilLffH:::n;ffiy'Hy:lt** B\

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów lub dokonaó zgjoszenta za

po średnictwem strony internetowej www. wspoldecyduj emy.pl.

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

Chodnik oraz próg zwalnĘący przy Szkole Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie.

Chodnik. północna strona SzkoĘ Podstawowej Nr 2 wzdłtlż' placu zabaw i budynków
szkolnych. Próg zwalniający - istniejące przejście dla pieszych pomiędzy blokiem nr 15 a
wejściem na plac przed SP nr 2 oraz Gimnazjum nr 1.

Uczniowie SzkoĘ Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1, dzieci z oddziałów przedszkolnych,
rodzice pnedszkolaków i uczniów, pracownicyilw szkół.

Wykonanie chodnika orajz progu zwalniającego z kostki brukowej.

Zrea|izowanie chodnika zrłięksry bezpieczeństwo przedszkolaków' uczniów SzkoĘ
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1, ich rodziców oraz pracowników tych szkół w zakresie
dojścia do budynków od strony wschodniej. obecnie wzdłuż placu zabaw istnieje ścieżka
gruntowa, z której nie można korzystaó w deszczowe dni. Dzieci podąż,ają ulicą wzdłuż
zaparkowanych aut, co wiąże się z ogromnym r7zykiem potrąceniaprzez cofające z parkingu
aata.Z parkingu nie ma przejścia dla pieszych na chodnik znajdujący się po drugiej stronie
ulicy, co wymusza niejako dojście do szkoĘ ulicą wzdłuż zaparkowanych aut. Realizacja w/w
inwestycji w znacznymetopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i pozostaĘch
beneficjentów w drodze do i ze szkoĘ.
Budowa Drogu zwalniaiacego na przeiściu dla pieszych przed szkołami w znacznym



"*tęks"y 
be"pieczeństwo dzieci i młodzieĘ udających się do szkoĘ jak i w trakcie powrotu do

Chodnik z kostki
zwalniaiący z kostki

Mirosław Czekaj

Oświadczenie autora/autorów zadania
Składając niniejszy formularz wraŻan' równocześnie zgodę na przetwarzanię moich danych

osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego dla Miasta Miechów,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z f0|4 r,

póz. |I8f z póżn, zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz Że mall;t prawo kontroli

przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich

poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie z

siedzibą: ul. Henryka S ienkiewicza 25, 32 -200 Mięchów.

(podpis/y autora/ów)
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