
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUD ŻETU OBYWATELSKIEGO  
W RAMACH BUD ŻETU MIASTA SANDOMIERZA 

 
Imi ę i nazwisko 

zgłaszającego zadanie ROBERT KUROSZ  

Adres zameldowania Ulica: 
 
Dr ZYGMUNTA SCHINZLA 

Miasto: 
 
 

SANDOMIERZ 

Nr domu: 
 

1 

Nr mieszkania: 
 

16 

Data urodzenia 05.01.1981r. 
Numer telefonu 505656667 
Adres e -mail RKUROSZ@SAND.PL 
 

OPIS ZADANIA: 

Nazwa zadania: 
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OGÓLNODOST ĘPNEGO 
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI, 
WRAZ Z OGRODZENIEM I O ŚWIETLENIEM – PRZY ULICY 
SCHINZLA W SANDOMIERZU  
Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie: 
 
Osiedlowe Boisko Wielofunkcyjne  w Sandomierzu w obrębie działek nr ewid. 934/59, 934/34, 
934/33, 934/43 przy ulicy Schinzla 
 
Szacunkowy koszt realizacji zadania* 
z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty .utworzonej w budżecie miasta na dany rok 
dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim 
 

1. Prace geodezyjne, projekt zagospodarowania i projekt budowlany        50 000,00 zł 
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Schinzla                         400 000,00 zł 

*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu 
inwestycji 

  



SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 

Uzasadnienie realizacji zadania 
Proszę w kilku zdaniach opisać np.: 

• Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? 

• Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami? 

• Na ile jest on niezbędny do realizacji? 

• Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce . 
Zasadnicze cele zadania to: 

a) Umożliwienie spędzania w aktywny sposób wolnego czasu zarówno dzieciom, młodzieży jak 
i dorosłym mieszkańcom osiedla Szpital; 

b) Integracja rodzin oraz aktywizacja społeczna mieszkańców nakierowana na propagowanie 
zdrowego trybu życia; 

c) Stworzenie warunków do organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych na osiedlu; 
d) Stworzenie zaplecza do prowadzenia regularnych zajęć sportowych skierowanych do dzieci, 

młodzieży i dorosłych (np. stworzenie klubu piłkarskiego (sekcje wiekowe) reprezentującego 
osiedle w rozgrywkach międzyosiedlowych – prowadzeniem klubu docelowo mogło by się 
zająć jakieś stowarzyszenie. 

Obecnie osiedle szpital i okolicznych domów liczy ponad 3000 mieszkańców. Tylko w okresie 
ostatnich 3 lat liczba osób niepełnoletnich wzrosła aż o 30% przy ogólnym spadku populacji. 
Dynamicznemu wzrostowi populacji mieszkańców osiedla Szpital nie towarzyszy niestety rozwój 
infrastruktury społecznej. Dzieje się wprost przeciwnie – poszczególne obiekty znikają z naszego 
krajobrazu. Szczególnie odczuwalny dla mieszkańców jest brak szkoły, który przekłada się na 
niemożność realizacji inwestycji i programów powiązanych właśnie z istnieniem szkoły, np. 
przyszkolne place zabaw, boiska. 
Najbliższe „podobne” obiekty są oddalone przeciętnie (od centrum osiedla) o ok. 3km. 

 
Aktualnie na osiedlu istnieje zaledwie 1 ogólnodostępny plac zabaw, niespełniający żadnych 
warunków bezpiecznego placu zabaw. 
Na miejscu w którym kiedyś było boisko stoją teraz nowo wybudowane bloki mieszkalne. Warto tu 
dodać, że działka na której lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja należy do Gminy Miasto 
Sandomierz. 
Budowa boiska postulowana jest przez mieszkańców osiedla już od wielu lat.  
Realizacja inwestycji – budowy boiska wielofunkcyjnego – stworzy warunki do uprawiania sportu  
i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców bez konieczności przemieszczania się na inne osiedla. 
Jest to szczególnie istotna i problemowa kwestia w odniesieniu do dzieci i młodzieży. 
Boisko może się stać wspólną przestrzenią dla dzieci i młodzieży umożliwiającą ich poznanie się  
i integrację.  Warto nadmienić, iż dzieci w wyniku braku szkoły na osiedlu – realizują obowiązek 
szkolny w wielu szkołach porozrzucanych po małym mieście, stąd też ich relacje koleżeńskie są 
ograniczone od wspólnych zabaw na osiedlu – pod warunkiem, że takie miejsca na osiedlu istnieją. 

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały: 
• Mapy . 

• Zdjęcia . 
• Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne) . 

W załączeniu przedstawiam lokalizację zadania na osiedlu Szpital (załącznik nr 1) 

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania: 
(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz) 

Opis działania: 
Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania. 

1.  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
2.  Przygotowanie terenu wraz z budową systemu odwodnienia 
3.  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej lub 

trawy syntetycznej) o wymiarach 26,5 x 44,0m o pow. Całkowitej ok. 1166m2 wraz z 
wyposażeniem (bramki, słupki, tablice do kosza, obręcze itp. 

4.  Wykonanie ciągów pieszych z betonowych płytek chodnikowych lub polbruku o 
powierzchni ca. 500m2 

5.  Wykonanie toru rolkowego z asfaltu o powierzchni ca. 500m2 
6.  Ogrodzenie boiska o wys. 4m. 
7.  Instalacja punktów świetlnych (min. 6) 
8.  Budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) 



Lista poparcia* -  Zadanie: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OGÓLNODOST ĘPNEGO 
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI, WR AZ Z 
OGRODZENIEM I O ŚWIETLENIEM – PRZY ULICY SCHINZLA W SANDOMIERZU  

(w przypadku większej liczby podpisów proszę dołączyć kolejną listę) 

Lp Imię i nazwisko ** Adres zameldowania Data urodzenia Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

* Załącznik obligatoryjny - zadanie musi zostać poparte przez mm.15 osób, które ukończyły 16 lat I są zameldowane w 
Sandomierzu. 

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym na niniejszej liście przez Burmistrza 
Miasta Sandomierza, w celu realizacji "Budżetu Obywatelskiego ". 

 
OŚWIADCZENIA: 

 
· Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 L o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 L, Nr 101, poz. 926, z 
późno zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji 
poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Sandomierza, czyli 
Budżetu Obywatelskiego. 
 
· Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 L o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 L nr 90 poz. 631 z późno zm. ) wyrażam zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do niniejszego zadania. 
 
· Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 
 
 

Podpis (imię i nazwisko) i data składającego formularz: 

  



Załącznik nr 1 lokalizacja zadania na osiedlu Szpital 
 
 


