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Formularz 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.

c

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
się na sferze technologiczno - technicznej)

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

l. Tytuł zadania
Klasztorna dla dzieci - przebudowa placu zabaw

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/obiekfti,
którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę wymienić w punkcie
6)

Kluczbork, ul. Klasztorna, teren istniejącego placu zabaw działka nr 12/14 ar.m. 7
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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 zadania przewiduje się usunięcie starych, zużytych urządzeń placu zabaw oraz montaż
nowych (wg. oferty firmy Comes):

l. Huśtawka Waga
2. Huśtawka Kuba Mini
3. Huśtawka Żuła

4. Zestaw modułowy 06.52. l 6
5. Karuzela Swing
6. Ławka Jacek x2

7. Kosz parkowy okrągły na jednej nodze
8. Regulamin Placu Zabaw 2
9. Piaskownica Malwa

10. Zestaw Gimnastyczny Poligon Sześciokątny z siecią z lin
11. Huśtawka Wagowa Mewa
12. Huśtawka sprężynowa Kotek
13. Huśtawka Sprężynowa Tygrysek

Głównym założeniem jest rewitalizacja placu zabaw i zwiększenie jego atrakcyjności.

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 zadania jest integracja lokalnej społeczności, poprzez spotkania na placu zabaw.
Zachęta dzieci i młodzieży do aktywności na świeżym powietrzu, wspólnych zabaw z rówieśnikami.
Obecny plac zabaw jest mało atrakcyjny, a miejsce ma duży potencjał. W pobliżu mieszka dużo
rodzin z dziećmi, stanowiącą grupę docelową zadania. Najbliższe place zabaw są w znacznej
odległości.

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

l. Demontaż starych urządzeń l O 000,00 zł
2. [ Montaż nowych urządzeń (cena wg katalogu Comes)
2.1 l Huśtawka Waga Nrkat.01.05.00 5 937,21 zł
2.2 l Huśtawka Kuba Mini Nrkat.01.03.01 3 247,20 zł
2.3 l Huśtawka Żuła Nrkat.01.12.00 6 329,58 zł
2.4 l Zestaw modułowy Nrkat.06.52.16 84 369,39 zł
2.5 l Karuzela Swing Nrkat.05.41.00 5 448,90 zł
2.6 l Ławka Jacek Nrkat.09.71.00 l 535,04 zł
2.7 l Ławka Jacek Nrkat.09.71.00 l 535,04 zł
2.8 l Kosz parkowy okrągły na jednej nodze | Nr kat. 10.97.02 895,44 zł
2.9 l Regulamin Placu Zabaw 2 Nrkat.10.88.01 733,08 zł
2.10 l Piaskownica Malwa Nr kat. 11.67.00 4 393,56 zł

2.11
Zestaw Gimnastyczny Poligon
Sześciokątny z siecią z lin Nr kat.06.66.05

21 566,82 zł
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2.12 l Huśtawka Wagowa Mewa Nrkat.01.10.02 2 787,18 zł
2.13 l Huśtawka sprężynowa Kotek Nrkat.02.13.02 2311,17zł
2.14 l Huśtawka Sprężynowa Tygrysek

3.

Nrkat.02.13.02 2311,17zł
Odtworzenie nawierzchni trawnika, piaskowa nawierzchnia
bezpieczna, nasadzenia drzew

y-oyJ^ u^eckc^ ^(&
20 000,00 zł

Razem 173 400,78 zł

^ei^ow. "o^- ^^^ ^^h-
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 lokalizacji
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