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Kluczborski
Budżet
OBYWATELSKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr BR. 0050.229.2021
Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 10 grudnia 2021 r.

-U'RZĄD"MllU 3 KI
w Kluczborku

KĄNCELAO!A OGOLONA
wpł.
dnia

1 0. 01. 2022
Nr rej....

Podois .

~ŻESt~Si,.
d^„-^

Numer identyfikacyjny zadania,

tzw.ID.Ć.M.^J.l.a,.^
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

rormularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego 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.

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.

5jekt^te koncentrują się na sferze technologiczno - technicznej)Pr.

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

seminaria lub szkolenia)

l. Tytuł zadania

MRodzinna eko-przystań"
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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)

Teren Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy Ul. Norwida 19; 46-
203 Kluczbork. Nr działki: 64/1 l

c

c

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).

Stworzenie bezpiecznego miejsca wśród zieleni do czynnego odpoczynku oraz relaksu dla
całych rodzin w tym również osób niepełnosprawnych z dostępem do toalety do końca roku
2022r. Projekt ma na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców poprzez
modernizację placu zabaw- miejsca integracji społecznej, tj:
- doposażenie w huśtawki, bujaki, sprzęty sportowe dostosowane do dzieci niepełnosprawnych;
- doposażenie w ławki, stoliki, ochronne zadaszenia;
- stworzenie kolorowych, pachnących i rozwijających ścieżek sensory cznych poprzez zmianę
nawierzchni oraz dosadzenie kolorowych krzewów;
- modernizację otaczającej zieleni w tym także dosadzenie drzew;
- remont toalety zewnętrznej- elementu infrastruktury miejskiej (przedszkola). Wymiana stolarki
okieimej i drzwiowej, glazury, wymiana sanitariów (zlewów i toalet), zamontowanie kabin-
ścianek pcv oddzielających.

Miejsce to także będzie służyć dzieciom do twórczej działalności plastycznej oraz konsumpcji
podczas integracyjnych spotkań.
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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).

c

c

Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca do czynnego odpoczynku
i relaksu, poznania i eksplorowania świata wszystkimi zmysłami, dostosowanego do potrzeb

osób niepełnosprawnych, integrującego międzypokoleniową społeczność gminy Kluczbork.
Głównym problemem, który był powodem złożenia wniosku był: brak dostosowanych do

możliwości psychofizycznych dzieci z rożnymi zaburzeniami, placów zabaw oraz bezpiecznych

przestrzeni do poznawania wielozmy słowo świata. Brak iniejsca integracji społecznej na

świeżym powietrzu w tej części Kluczborka w szczególności z dostępem do toalety.
Dlatego proponujemy stworzenie miejsca czynnego odpoczynku- które dostarczy dzieciom wielu

bodźców, niezbędnych do harmonijnego rozwoju z dostępem do toalety. Bazując na naszych

zmysłach takich jak: ruch, dotyk, wzrok, węch chcemy stworzyć bezpieczne miejsce- przystań

do eksplorowania świata na łonie pięknej i kolorowej natury. Pragniemy stworzyć przystań do
której będą mogły przychodzić cale rodziny, integrować się międzypokoleniowe środowiska:

dzieci, rodziców, dziadków w tym także osób niepełnosprawnych. Zaplanowany plac zabaw
dla dzieci w tym przede wszystkim niepełnosprawnych to elementy zestawów zabawowych,

który będzie dostosowany do potrzeb dzieci z różnego rodzaju ograniczeniami w zakresie mchu,
w tym dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich: specjalistyczne huśtawki, karuzele

z miejscem na wózek inwalidzki lub dziecięcy i miejscem dla dorosłej osoby nadzorującej,
konstrukcje, które zostały odpowiednio poszerzone, by umożliwiać korzystanie z nich dzieciom

z ograniczeniami ruchowymi (dostępne również dla dzieci pomszających się na wózkach)
i konstrukcje, które zostały wyposażone w stabilne poręcze i uchwyty oraz antypoślizgowe

schody i podesty. Będzie to miejsca stworzone z myślą o wspólnej zabawie zdrowych
i niepełnosprawnych rówieśników - bez żadnych ograniczeń, respektujące prawa i potrzeby

wszystkich dzieci. Ponieważ miejscem realizacji projektu proponujemy obszar przedszkola

integracyjnego, będzie on wykorzystywany podczas codzieimej działalności dydaktyczno-

opiekuńczo- wychowawczej placówki oraz podczas rokrocznych pikników rodzinnych czy także
innych imprez o charakterze integracyjnym. W gminie Kluczbork nie ma placu zabaw

dostosowanego do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych głównie z dużymi

ograniczeniami w sferze ruchowej. Z tej potrzeby powstał powyższy pomysł ułatwiający scalanie
i harmonizowanie lokalnych społeczności. Remont łazienek będzie dopełnieniem całego

przedsięwzięcia. Jako praktycy zdajemy sobie sprawę z tego jak czasem organizacyjnie jest
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ciężko wyjść z dzieckiem do toalety w budynku, gdy na placu zabaw mamy pod opieką cała

gmpę, w tym dzieci z dysfunkcjami, dlatego toalety na placu zabaw rozwiązałyby ten problem

Reasumując, chcemy stworzyć bezpieczne miejsce integracji społecznej, na łonie natury,

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dostępem do toalety.

5. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić ws2ystkie składowe części zadania

oraz ich szacunkowe koszty).

c

c

Składowe części zadania

l. Doposażeme w huśtawki, bujaki, sprzęty sportowe

dostosowane do dzieci niepełnosprawnych.

Koszt (bmtto)

Trampolina na dwór

22700

http ://placemarzen.pl/pl/p/Tr

ampolina-lxl/388

Huśtawka wieloosobowa

15709,21

http ://placemarzen.pl/pl/p/H

ustawka-wieloosobowa/3 3 O

huśtawka wieloosobowa (dla

niepełnosprawnych)

18452,03

http ://placemarzen.pl/pl/p/H
ustawka-wieloosobowa/3 32

huśtawka ważka

2x 4 482,84=8 965,68

http ://placemarzen.pl/pl/p/H
ustawka-wazka/402

huśtawka bocianie gniazdo

(dla niepełnosprawnych)

8 379,67
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2. Doposażenie w ławki, stoliki, ochronne zadaszenia.

http ://placemarzen.pl/pl/p/H

ustawka-bocianie-

gniazdo/190

huśtawka podwójna

2x4754,38=9508,76

http://placemarzen.pl/pl/p/H

ustawka/188

karuzela z siedziskiem

8 234,27

http ://placemarzen.pl/pl/p/K

aruzela/158

Karuzela z trzymaniem

5 016,68

http ://placemarzen.pl/pl/p/K

aruzela/156

Karuzela (dla

niepełnosprawnych)

4 668,84

http ://placemarzen.pl/pl/p/K
aruzela/219

urządzenie sprawnościowe

4 466,40

http://placemarzen.pl/pl/p/U

rzadzenia-

sprawnosciowe/263

zjazd linowy

17205,56

http://placemarzen.pl/pł/p/Zj

azd-linowy/159

8x179= l 432 stół (dzieci)

https://allegro.pl/oferta/stoli

k-ogrodowy-drewniany-z-
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c

lawkami-dla-dzieci-120-

9186409464

4x299=1 196 stół (dorośli)
Stolik + dwie ławki, zestaw 4

osobowy, WYPRZEDAŻ

8975515324 - Allegro.fil

4x279zl=l 116 (żagiel)

https://allegro.pl/oferta/zagie

1-przeciwsloneczny-parasol-

rozsuwany-5x3-0m-

7364897446

15x377= 5 655 (ławki)

https://allegro.pl/oferta/lawk

a-ogrodowa-laweczka-

drewniana-parkowa-

10463180420

kosze na śmieci

8x1004,40=8035,20

http ://placemarzen.pl/pl/p/K
osze-na-smieci/344

3. Stworzenie kolorowych, pachnących i rozwijających

ścieżek sensorycznych poprzez zmianę nawierzchni oraz

dosadzenie kolorowych krzewów.

12 000 zł

4. Modernizacja otaczającej zieleni w tym także dosadzenie

drzew i krzewów.

6 000 zł

5. Remont toalety zewnętrznej- elementu infrastruktury

miej sklej (przedszkola).

25 000 zł

-^o c 2 ^- ob^/m^L/ ^ P^IALC e p/>x)/ e k-ft)^> e O-'^SL'? -'co-^ 'd^'
-ącznie: 83 741,30

^
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c

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) kserokopia mapy działki, której dotyczy inwestycja.

2) dziecięca wizualizacja projektu.

c'
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V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

I
Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również
usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub
urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci
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