
Formularz zgłoszeniowy  

propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2016 rok 

wraz z listą mieszkańców miasta Sandomierza popierających tę propozycję. 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 2 - 12 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 13, jest 

obowiązkowe.  

1. Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

(wpisuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w 

Sandomierzu) 
2 

 

2. Tytuł zadania (do 15 wyrazów)  

 

Bezpieczny Szpital – budowa ciągu pieszego i parkingu wzdłuż poradni 

specjalistycznych szpitala specjalistycznego w Sandomierzu. 

 

3. Rodzaj zgłaszanego zadania (proszę podkreślić właściwy rodzaj zadania).  

a) lokalne   
 

b) ogólnomiejskie  

 

4. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma 

być realizowane zadanie)   

Zadanie będzie realizowane wzdłuż ulicy dr Zygmunta Schinzla. Od przystanku 

autobusowego ul. Dobkiewicza aż do bloku mieszkalnego dr Zygmunta Schinzla 11. Na 

działkach należących do miasta Sandomierz nr 1230/13 oraz 934/48. 

 

5. Skrócony opis zadania (do 50 wyrazów) 

 

Zadanie ma na celu podniesienie i poprawę bezpieczeństwa pacjentów odwiedzających szpital 

jak i mieszkańców miasta. Połączenie istniejących sieci ciągów pieszych i ułatwienie 

dostępności szpitala dla rowerzystów i spacerowiczów. 

 

6. Opis zadania (w przypadku braku miejsca na formularzu, proszę skorzystać z dodatkowej 

karty, którą należy oznaczyć jako zał Nr 1 do formularza; uwaga: opis zadania nie może 

wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą zadania). 

Zadanie ma na celu podniesienie i poprawę bezpieczeństwa pacjentów odwiedzających 

szpital jak i mieszkańców miasta. Połączenie istniejących sieci ciągów pieszych i 

ułatwienie dostępności do szpitala dla rowerzystów i spacerowiczów.  

Podczas realizacji zadania należy wykonać ciągi piesze wraz z parkingiem i oświetleniem 

zał Nr 1. Dodatkowo podczas realizacji zadania należy zniwelować wszystkie krawężniki 

po jednej i drugiej stronie ulicy dr Zygmunta Schinzla (wykonać zjazdy i podjazdy dla 

osób niepełnosprawnych) w taki sposób aby był dostęp dla pacjentów na wózkach 

inwalidzkich lub dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przy realizacji 

zadania należy wziąć pod uwagę wszelkie sugestie mieszkańców dotyczące wybudowania 

wjazdów na posesje.  

Oświetlenie: należy wymienić dotychczasowe oświetlenie uliczne (12szt.) jak również 

oświetlenie znajdujące się przy przystanku autobusowym ulicy Dobkiewicza (wjazd do 

szpitala od strony ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego). 



W ramach zadania zostanie również wykonany chodnik wzdłuż pawilonów handlowych 

przy poradniach (od parkingów na ul. Dobkiewicza w kierunku szpitala). 

 

7. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy  

i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być 

zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien 

zawierać nie więcej niż 200 wyrazów.)  

Cel – wybudowanie ogólnodostępnego ciągu pieszego wraz z parkingiem i oświetleniem 

przy szpitalu w Sandomierzu. 

 

Obecnie aby skorzystać z dojścia do poradni specjalistycznych i szpitala należy korzystać 

z wąskiego chodnika, który nie zapewnia odpowiedniego komfortu dla osób 

poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Dużym problemem jest również 

przejście dla pieszych przy szpitalu (wejście do radiologii), które z jednej strony ma 

chodnik a z drugiej wchodzi się na trawę. Wykonanie zadania ułatwi życie mieszkańcom i 

spowoduje poprawę komunikacji w obrębie szpitala. 

Corocznie z usług szpitala korzysta ok 150 tysięcy osób. Dla tak dużej liczby 

odwiedzających to miejsce osób należy zapewnić odpowiednie warunki dostępności jak i 

jakości. Jest to jedna z wizytówek Sandomierza. 

 

 

8. Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają  

z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca 

zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 wyrazów.)   

 

Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy miasta jak i mieszkańcy okolicznych miast 

korzystający z usług szpitala, są to osoby różnych płci w każdym wieku. 

 

 

9. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania  

oraz ich szacunkowe koszty).  

Składowe części zadania Koszt 

1. Ciągi piesze szer. 2,5m -  190m  (200zł/m
2
)  120 000 zł 

2. Niwelacja obecnych krawężników z dostosowaniem do osób 

niepełnosprawnych 
 10 000 zł 

3. Parking 50m x 5m (250zł/m
2
)  62 500 zł 

4. Krawężniki (chodniki i droga)  25 000 zł 

5. Oświetlenie uliczne 12 szt. z projektem 

 60 000 zł 

 5 000 zł (projekt) 

4 000 zł (wykonanie) 

6. Niwelacja terenu 6 000 zł 

7. Koszty wykonania dokumentacji i pozwoleń 15 000 zł 



8. Poprawa i nowe włazy do studzienek telekomunikacyjnych 

(4szt.) 
8 000 zł 

9. Kosze śmietnikowe 3szt. + 2szt. stojaki na rowery 5cio 

stanowiskowe 
4 600 zł 

10. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe wraz z wywozem gruzu 10 000zł 

11. Inne koszty: 30 000 zł 

  

                              Łącznie:  360 100 zł 

 

 

10. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców miasta Sandomierza popierających 

zadanie, innych niż jego autorzy, stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. 

Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką sama formę za wyjątkiem oznakowania 

kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale). 

  



11. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

Parking: 

 

 
Droga wzdłuż poradni specjalistycznych 



 
Widok od strony ulicy Dobkiewicza 

 
Widok na chodnik wzdłuż pawilonów handlowych 



b)  mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

Lokalizacja: 50.697659, 21.751094 

 
 


