Załącznik Nr 1
do Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien
spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do
Budżetu Obywatelskiego
Dane projektodawcy:
Imię i nazwisko

Agnieszka Duk
Monika Polak

Adres zamieszkania
ulica, nr domu/nr mieszkania
Telefon
E-mail

I. Charakterystyka projektu:
Tytuł projektu:

IV ETAP – strefa parkowania wzdłuż ROD “Złote
Piaski” od ul. Przymiarki

Miejsce realizacji projektu:
Prosimy o:
określenie ulicy lub rejonu ulic
sporządzenie krótkiego opisu
miejsca dołączenie mapki z
zaznaczoną lokalizacją projektu

ROD „Złote Piaski” – ul. Przymiarki.

1

Opis projektu:
(maks. 2.000 znaków)

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
Jaki jest cel realizacji projektu?
Co powinno zostać wykonane w ramach projektu
(jaki jest zakres rzeczowy projektu)?

Celem realizacji projektu jest wykonanie dojazdu od ul. Piaski Zamiejskie do ul. Przymiarki
wraz z miejscami parkingowymi, wzdłuż ogrodzenia ROD „Złote Piaski”.

Adresaci projektu:
(maks. 1.000 znaków)

Prosimy o odpowiedź na pytanie:
Jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji
projektu?

Z realizacji projektu skorzystają wszystkie grupy mieszkańców tj. dzieci, młodzież, dorośli,
osoby w średnim wieku, jak również seniorzy, którzy korzystają z ROD „Złote Piaski” oraz
mieszkają w okolicy i korzystają z tej drogi.

Uzasadnienie potrzeby i
realizacji projektu:
(maks. 1.000 znaków)

Prosimy o odpowiedź na pytanie:
Jakie problemy mieszkańców zostaną rozwiązane
dzięki realizacji projektu?

Poprzez realizację projektu wszyscy wyżej wymienieni oraz inni użytkownicy tejże drogi,
będą mieć możliwość bezpiecznego dojazdu do ul. Przymiarki i do działek, oraz
pozostawienie pojazdów w przystosowanym do tego miejscu.
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II. Szacunkowe koszty projektu:
Całkowity szacunkowy koszt
projektu:

250 000,00zł

Składowe szacunkowe koszty
projektu:

Kostka brukowa na podbudowie z kruszywa.
Płytki EKO ażurowe wraz z podbudową – wyrównanie,
podsypanie kruszywem w obramowaniu z krawężnika.

Czy projekt generuje koszty
utrzymania w następnych
latach? (Jeżeli tak to prosimy
wymienić jakie, np. koszt energii,
wody, konserwacji)

Koszty bieżącego utrzymania dróg miejskich.

III. Załączniki:
OBOWIĄZKOWE:
 Lista zawierająca podpisy min. 40 osób popierających niniejszy projekt
 Mapka z lokalizacją zadania
NIEOBOWIĄZKOWE
□ Kosztorysy, projekty, dodatkowe materiały
□ Inne……………
OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych określoną w Rozdziale 9 Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego Miasta Siedlce.
 Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia
dla projektu.

………………………………....
……………………………..…..
podpis
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