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Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do KIuczborskiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2022

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest
obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.
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Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m.in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują
s/ę na sferze technologiczno - technicznej)

x

zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności
wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub
szkolenia)

l. Tytuł zadania

SIŁOWNIA PLENEROWA - ZEWNĘTRZNA

2. Nr obszaru. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, nr
działki, arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w
celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia
terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę
wymienić w punkcie 6)

Zespół Szkół Nr l w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 13,
Działka nr 253

^
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3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego
główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

W ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego wnioskujemy o wykonanie Siłowni
Plenerowej w Zespole Szkół Nr l w Kluczborku. Siłownia będzie składać się z sześciu
dwuprzyrządowych stanowisk. W ramach projektu zostanie również zagospodarowany teren
wokół siłowni. Zostanie utwardzony kostką brukową.
Zadanie będzie promowane przez wolontariuszy, za pomocą plakatów rozwieszonych na
terenie Kluczborka oraz narzędzi intemetowych i mediów społecznościowych.

c
4.Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy

i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane
i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Celem realizacji tego zadania jest aktywizacja sportowa mieszkańców Kluczborka, która pełni
istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudza świadomość w zakresie znaczenia
„zdrowego trybu życia", jak również aktywizacja społeczna oraz zminimalizowanie skutków
spędzania czasu wolnego przed komputerem lub innym sprzętem elektronicznym przez dzieci i
młodzież, zachęta do uprawiania czynnego wypoczynku, promowanie prozdrowotnych,
społecznych i edukacyjnych wartości sportu oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym
m.in. nadwadze, otyłości. Możliwość korzystania z bezpłatnej, blisko centrum Kluczborka,
siłowni również w dni wolne od nauki przez dzieci i młodzież, które mają dużą ilość zajęć
szkolnych, pozwoli na systematyczny rozwój aktywności sportowej. Ponadto zadanie daje
możliwość wyrównywania szans i różnic społecznych dla osób, u których głównym powodem
nie uczestniczenia w zajęciach sportowych są względy finansowe.
Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Kluczborka - dzieci, młodzież i seniorzy.
Specyfikacja przyrządów będzie gwarantowała bezpieczeństwo użytkowania.
Zbudowanie tej siłowni wpłynie pozytywnie na standard i prestiż okolicy, sprawiając, że będzie
to jeszcze bardziej atrakcyjna lokalizacja oraz bardzo dobra alternatywa do spędzania wolnego
czasu przed komputerem. Szeroki zakres odbiorców potwierdza uniwersalność zadania,
uzasadniając jego realizacją we wnioskowanym zakresie.

S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania Koszt (brutto)

l. Siłownia plenerowa 12 - stanowiskowa z montażem
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39668 zł



c

2. Utwardzenie terenu pod sprzęt sportowy 13500 zł

3. Pomiary geodezyjne 2000 zł

5. Promocja zadania - strona internetowa, plakaty 500 zł
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6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy
zaopiniowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

l) mapa lokalizacyjna

2) kosztorys siłowni plenerowej

3) zdjęcia przyrządów z cennikiem producenta

4) pisma o dzierżawę terenu z mapką
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