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Formularz zgłoszen'ia

projektuzadaniapublicznego
do budżetu
offi

Miasta Nowego Sącza na 201 6 rdĘir,{.

1. Tytułzadania.

,,Aktywny Nowy Sącz projekt budowy i modernizacji wielofunkcyjnychob
Nowosądeckich osiedIa ch,,

2. Rodzaj zgtaszanego zadania (proszę wtaściwepodkreśIic):
a) oqolnomieiskie
b) lokalne - zadanie będzie realizowane na terenie osiedla (proszę wpisać nazwę
osiedla) 3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (np.adres, nezwa budynku, nr dziatek
itP).
1. Boiskoosiedlowe, ul. Piramowicza (dz. 45, obr. l0S);
2. Boiskoosiedlowe, ul. Towarowa(dz. 516, obr. ll3);
J. Eofskoosiedlowe, ul. Bora-Komorowskiego
(dz. 443, obr. 116);
4. Boiskoosiedlowe, ul. Korzeniowskiego(dz. 6/ 35, obr. 6g);
5. Boiskoosiedlowe, ul. Partyzantow (dz. 4/7, obr. l9);
6. obiekty sportowe, ul. tAataPoręba (dz. 188,obr. 115);
7. Obiekty sportowe ZPOW, ul. Lenartowicza.
5. opis zadania (uwe% opis zadania nie moŻe wskazywac podmiotu, ktory miatby
zostac wykonawcązadania),
Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnych obiektow sportowych, tj. boiska,
bieżnie , Co umożIiwidzieciom, mtodzieżyoraz osobomdorostym rozwoj fizyczny
i wykorzystanie ich czosu wolnego w sposob aktywny . gra w pitkę nożną,w siaikowkę
i koszykowkę,Wykonanezostanąm.in. następująceprace:
- mechanicznewykonaniekoryta,
- profilowanie i zagęszczaniegruntu,
- podbudowa z kruszywa lekkiego - wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska,
- osadzenie betonowych obrzeży boiska,
- wylanie stop fundamentÓw,
- podstawa i osadzenie bramek do pitki ręcznej stojakow do koszykowki, stupkow
do
,
siatkowki,

- wykonanie ogrodzenia boiska oraz infrastruktury towarzyszącejw tym m.in,
oświetlenia,
6. Uzasadnieniepotrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci (cel realizacii
zadania, problem ktorego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyjaśnienie
dlaczegozadaniepowinnobyc zrealizowanei w jaki sposobjego realizacjawptynie
na życie mieszkancow,a takżejakie grupy mieszkancowskorzystajqz realizacji
zadania).
Budowa wielofunkcyjnychboisk oraz infrastrukturysportowej w postaci bieŻni
no terenie zPoW jest sprawą kluczowądla osiedli Zawada, Dąbrowka,Biegonice,
j oraz dla wszystkich
Wojska Polskiego, Stare |v|iasto, Barskiego, Poręby t{ate
mieszkancow Nowego Sącza. Trzeba podkreśIic,ie infrastruktura sportowa
jest otworta dla mieszkancow,ktorzy bardzo licznie z niej korzystają.obecny zty
stan jest ef ektem zużycia z powodu cirytej eksploatacji, Budowa nowych boisk
oraz stworzenieprofesjonalnejbieżnina pewno poprawi kondycjędzieci, mtodzieży
i dorostychoraz przyczynfsfę do zmniejszeniailościnegatywnychzachowani aktow
wandalizmu na naszych osiedli. Powstanie wspomnianejinfrastruktury sportowej
uatrakcyjni infrastrukturęsportową sądeckichszkot, dzięki czemu Naszepociechy
warunkachnabieractęŻyznyfizycznej, Cojest dodatkowm
będąmogtyw doskonatych
plusem niniejszej propozycji. Należy rownież podkreśIic,ie sport ksztattuje
pozytywnepostaw spoteczne.
wptynie
Realizacjaprojektu w ramachbudżetuobywatelskiegoz catą pewnością
na większą świadomość
spoteczną mieszkancow oraz zrodzi większe poczucie
za nasze otoczenie. Boisko stanie się też miejscem aktywnego
odpowiedzialności
jaką jest KrolewskiNowySącz.
spędzaniaczasuw naszejmatejojczyźnie,
7. Szacunkowekoszty brutto zadania (wszystkiesktadoweczęścizadaniaoraz ich
szacunkowekoszty).
Lp.

Szacunkowe koszty brutto

Składoweczęścizadania

1.

Vlodernizacjaboiskawielofunkcyjnego(dz. 45, obr. '108)

f54 918,59zt

f.

3udowaboiskawielofunkcyjnego(dz. 516, obr. 113)

780 748,77 zl

3.

Modernizacjaboiskawietofunkcyjnego(dz. 443, obr. 116)

23531f,67zł,

4.

\Ąodernizacja
boiskawielofunkcyjnego(dz. 6/35, obr. 68)

Ż39 1f6,94 zl

5.

(d2.4/7, obr. 19)
Sudowaboiskawielofunkcyjnego

3 2 83 5 2 , 1 z7l

6.

Sudowaobiektowsportowych(dz. 188,obr. 115)

154039,80zt

7.

Vlodernizacjabieżnitekkoatletycznej(ZPoW)

504780,43zł'

oGoŁEM:

1 997 f79,37 zł

8. lnne uwagi (proszęprzedstawic inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla
realizacji zadania).
Szczegotowe kosztorysy inwestorskie, każdej z wymienionych inwestycji, wroz z
mapami zostaty zatączone do niniejszego formularza,
9. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkancow Miasta Nowego Sącza
popierających projekt zadania, innych niż jego autorzy, ktorą należy załączycdo
formularza zgłoszenia.(Listę należyzatączycw wersji pisemnej w oryginale)10. Dodatkowe zatączniki (jeślidotyczy):
a) zdjęcie/a dotyczącezgtaszanegozadania;
b| mapa lub rvsunek z zaznaczeniem lokalizacii zqtaszaneęo zadania:
c| inne, istotne dla zątaszaneęo zadania, (iakie?|: kosztorvsv inwestorskie

11. Autorzy (wnioskodawcy) propozycji zadanfa i kontakt do nich (praszę o
czytelne wpisanie danych. Ztażenie podpisw jest rownoznoczne z akceptacją
poniższychoświ
adczen) .
oświadczenia:
.

Zgodnie z ustowąz dnio 29 sierpnia 1997 r. o ochronie donych osobowych(tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182, z poźn.zm,) wyrażamzgodę no przetwarzanie moich donych osobowych
przez Urząd Miosta Nowego Sączo dlo potrzeb niezbędnych do weryfikocji poprowności
zgtoszonychdanych oroz procedury przeprowodzenia budżetu obywotelskiego. Przystuguje mi
tokżeprowo dostępu do moich danych osobowychoroz ich poprawianio.

.

oświodczom,że mom ukonczone 18 lot, mieszkom w Nowym Sqczu o wszystkie done podone w
oroz
zatqcznikach są
prownym
zgodne
Z
oktualnym
stanem
f ormularzu
i faktycznym.

Wytączeniejawnościw zakresfedanychosobowych
nastpito w oparciuo ert. 1 i art. 6
ustawyz dnia 29 sierpnia 1997roku
o ochroniedanychosobowych
(t.j. Dz. U. z 2014r., PoZ. 1182,z poźn.zm.)
Wytqczeniajawnościdokonano

w Urzędzie Miasta Nowego Sqcza

