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Formularz projektu

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Formularz można wypełnić w wersji papierowej długopisem lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej
sbo.szczecin.eu.

Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt.

Aby przesłać do Urzędu Miasta Szczecin formularz projektu wypełniony drogą elektroniczną proszę postępować
zgodnie z poleceniami widocznymi w aplikacji do składnia projektów SBO, dostępnej na stronie internetowej
sbo.szczecin.eu.

Aby dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin formularz w wersji papierowej należy złożyć go w terminie od 1 czerwca
2020 r. od godz. 9.00, do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30, w Kancelarii:
1) Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
2) Biura Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40.

1. DANE KONTAKTOWE

Uwaga: w przypadku niewyrażenia zgód obowiązkowych przez liderkę lub lidera i ewentualnych
współautorów zadania wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

1. Imię i nazwisko liderki lub lidera: Irena Wójcik
Kontakt e-mail lub telefon: irena.urszula.wojcik@gmail.com
(pełne dane kontaktowe tylko do wiadomości Urzędu Miasta Szczecin)

Proszę wskazać poniżej (niewłaściwe skreślić), która forma kontaktu i wybrany kontakt (odpowiednio numer telefonu
albo adres e-mail) będzie publikowana na stronie internetowej sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), zgodnie z Regulaminem SBO (§ 12.
ust. 13):

numer telefonu
adres e-mail

Wybór co najmniej jednej formy kontaktu jest obowiązkowy

Zgody obowiązkowe:
Wyrażam zgodę* na:

xx
udostępnienie mojego imienia, nazwiska oraz wskazanej formy kontaktu wraz z wybranym kontaktem
(odpowiednio numerem telefonu albo adresem e-mail) jako liderki lub lidera propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021 na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

xx

przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, na podstawie
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, w tym zamieszczenie przesłanego
formularza projektu na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje)



xx

Oświadczam, że załączniki do formularza projektu zostały zanonimizowane pod kątem ochrony danych osobowych.
Ponadto oświadczam, że posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację na
stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
(konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich,
w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku

xx
W przypadku jeśli w wyniku głosowania przez mieszkańców Szczecina przesłany przeze mnie projekt zostanie
skierowany do realizacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację zwycięskiego projektu

Zgoda nieobowiązkowa:

xx
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin,
na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia
ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

xx Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą informacją:

Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.pl.
2.Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: Inspektor
ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:
iod@um.szczecin.pl. Niniejsze dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z
przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji merytorycznych
dotyczących SBO 2021.
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok oraz w celu przeprowadzenia
ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda oraz
Uchwała Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzana Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.
2437).
4.Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych tj. firma dostarczająca usługę udostępnienia elektronicznego systemu
internetowego do kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację projektów.
5.Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Dane zostaną usunięte po zakończeniu etapów realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
do których została wyrażona zgoda.
7.Właściciel danych osobowych na zasadach określonych w RODO ma prawo dostępu do swoich danych w
siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.Podanie danych w zakresie zgód obowiązkowych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości złożenia zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
10.Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowane w Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04, sprostowanie opublikowane w Dz.U.UE.L.2018.127.2 z dnia 2018.05.23.

2. TYTUŁ PROJEKTU
Tytuł projektu powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być
realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE



Uwaga: rubrykę należy wypełnić czytelnie wielkimi literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na
liście do głosowania.

3. CHARAKTER PROJEKTU
W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można składać propozycje projektów o charakterze:
- ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców więcej niż
jednego obszaru lokalnego lub kiedy miejsce realizacji projektu nie jest przypisane do jednego obszaru lokalnego
Szczecina,
- lokalnym, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców jednego lub kilku
osiedli łącznie, zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Proszę wybrać jedną z podanych poniżej propozycji

Projekt ogólnomiejski
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę postawić znak X

Projekt lokalny
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę podać numer obszaru lokalnego
zgodnie z załączonym zestawieniem dla obszarów lokalnych.

19

Kategoria projektu
Wskaż kategorie, do której projekt powinien należeć: np. zabytki,
ekologia, sport, kultura, sprawy społeczne, zdrowie, transport,
rekreacja, infrastruktura, zielone, oświata, pozostałe.

Sport

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Proszę określić miejsce lub obszar, na którym realizowane będzie projekt.
Jeśli projekt ma charakter inwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku i numer działki.
Jeśli projekt ma charakter nieinwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku lub inne dane pozwalające na
zlokalizowanie planowanego projektu.
III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul Pomorska 150, obręb Dąbie 33, działka 3/3

5. CEL PROJEKTU
Proszę określić jaka zmiana w otoczeniu zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu.
Głównym celem projektu jest stworzenie (wybudowanie) otwartych i bezpiecznych przestrzeni aktywności sportowej
na świeżym powietrzu dla uczniów szczecińskich szkół oraz mieszkańców Miasta Szczecin. Mając na uwadze
pogłębiający się problem otyłości i nadwagi (szczególnie u osób młodych), istotne jest stworzenie miejsca, które
będzie mogło urozmaicić zajęcia wychowania fizycznego. Koniecznym jest dodanie elementów gimnastyki, które
niestety często zostają pomijane w czasie zajęć, a są istotne w prawidłowym rozwoju młodego człowieka. Badania
przeprowadzone przez liczne instytucje, w tym Ministerstwo Sportu i Turystyki alarmują o zagrożeniach związanych z
postępowaniem i zagrożeniami wynikającymi z chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, choroby układu krążenia).

6. OPIS PROJEKTU
Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu.



Na realizację projektu dla jednej placówki oświatowej składa się:
• Przygotowanie terenu (10m x 10m) pod budowę i montaż,
• Montaż urządzenia streetworkout (załącznik dołączony do wniosku),
• Dostawa i montaż dwóch ławek sportowych
• Dostawa i montaż kosza na śmieci
• Dostawa i montaż stojaka na rowery
• Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - piasek,
• Wprowadzenie do szkoły Kampanii
o Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego,
o Dostarczenie nauczycielom konspektów zajęć wychowania fizycznego opracowanych przez olimpijczyków,
o Pokazowy trening dla uczniów szkoły,
o Dostęp do aplikacji mobilnej.
• Poprowadzenie otwartych treningów [40 treningów na rok]

7. UZASADNIENIE PROJEKTU
Dlaczego warto zrealizować projekt?
Dzięki realizacji tego projektu, dodatkowo uruchomiona zostanie w każdej placówce edukacyjnej Kampania –
Gimnastyka Fundament Rozwoju. W ramach kampanii, nauczyciele wychowania fizycznego przejdą szkolenie z
zakresu użytkowania urządzeń typu street workout oraz otrzymają konspekty zajęć, które przygotowane zostały m.in.
przez olimpijczyków dla Młodych. Aby jeszcze bardziej ułatwić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie strefy, została
stworzona aplikacja mobilna. Dzięki zawartym tam treściom (filmy, zdjęcia), każdy użytkownik strefy może poznać
ćwiczenia jakie umożliwiają urządzenia.
Stworzenie stref aktywności fizycznej w oparciu o urządzenia typu street workout, umożliwi ich użytkownikom nie
tylko bezpieczne trenowanie ale kształtuje prosportowe postawy u młodych. W ramach ponoszonego kosztu, dla
każdej placówki, na której terenie powstanie taka strefa, przeprowadzone zostaną cotygodniowe ogólnodostępne
treningi z trenerem.
Literatura medyczna oraz raporty, m.in. Instytutu Badań Strukturalnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki są
zgodne, że aktywność fizyczna ma związek ze zmniejszeniem zapadalności na wiele chorób. Nie sposób nie
wspomnieć o korzyści, jaką jest hamowanie obniżania się sprawności umysłowej w wieku starczym.
Jest to zatem projekt, który nie ogranicza się wyłącznie do wprowadzenia zmiany terenu przy placówce oświatowej.
Wpływ korzyści wynikających z aktywności fizycznej jest dużo szerszy i koniecznym jest prowadzenie licznych działań
zachęcających do niej zarówno młodych jak i dorosłych.

8. OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU
Proszę wskazać, czy projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina
Zgodnie z ustaleniami Projekt wpisuje się doskonale w ogólnodostępność. Zarówno uczniowie placówki oświatowej jak
i ich rodzice, nauczyciele czy mieszkańcy okolicznej zabudowy będą mogli korzystać z placu w określonym w
regulaminie SBO czasie. Dodatkowo Prowadzone zostaną otwarte treningi dla mieszkańców Miasta Szczecina

9. ODBIORCY PROJEKTU
Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców Szczecina skorzystają z realizacji projektu.
Odbiorców można podzielić na dwie grupy:
• Placówki oświatowe – nauczyciele, pracownicy i przede wszystkim dzieci i młodzież, uczęszczająca do placówki,
którzy docelowo korzystać będą ze strefy w czasie zajęć wychowania fizycznego, ale również w czasie przerw i po
zajęciach w ramach SKSów, zajęć gimnastycznych, itp.;
• Mieszkańcy Miasta Szczecin – przede wszystkim zamieszkujący okolicę Szkoły

Są to grupy, które potrzebują i poszukują miejsca, które zapewni bezpieczną i przyjazną użytkownikom aktywność
fizyczną. Mimo dużej rozbieżności wiekowej użytkowników prowadzony trening jest bezpieczny (przy zachowaniu
zasad regulaminu użytkowania) i wpłynie korzystnie na lokalną społeczność.

10. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
Proszę uwzględnić koszty wszystkich działań i zakupów pozwalających na zrealizowanie projektu.
Proszę mieć na uwadze, że w wyniku weryfikacji kosztów w Urzędzie Miasta Szczecin kalkulacja może zostać
urealniona.



Uwaga: wartość projektu nie może przekroczyć w przypadku zadań:
- ogólnomiejskich – 4 381 825 zł
- lokalnych – kwot zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Składowa kosztów Koszt brutto
1. Dokumentacja projektowa + nadzory 12 300.00 zł
2. Urządzenie do street workout + montaż 50 000.00 zł
3. Dostawa nawierzchni bezpiecznej (piasek płukany) pod urządzenie 7 000.00 zł
4. Dostawa i montaż 2 ławek 2 000.00 zł
5. Dostawa i montaż kosza na śmieci 800.00 zł
6. Dostawa i montaż stojaka na rowery 800.00 zł
7. Poprowadzenie otwartych treningów dla lokalnej społeczności (min. 40 treningów) 9 000.00 zł
8. Poprowadzenie Kampanii w Szkole 3 100.00 zł
RAZEM 85 000.00 zł

11. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
Wizualizacje, plany, schematy, zdjęcia, inne informacje mogące uzupełniać treść przedstawioną w formularzu
projektu. Całkowita wielkość załączników w wersji elektronicznej nie może przekraczać 10 MB.
Proszę wymienić składane załączniki:


