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Zalqcznik nr 1

do Zazqdzenia Nr 417 I 201 8

Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 19 kwiehia 2018 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIA PROJEKTU
do zrealizowania vv ramach Kwidzyriskiego Budtetu Obywatelskiego

Uwaqa:

1) Wypetnienie wszystkich punktow oznaczonych oraz dolqgzenie listy poparcia dla projektu jest obowiq3kowe.

2) Wypelniony formulaz wnzz listqpoparcia nalezy zlo?yt,w wersji papierowej w Biuze Obsfugi Ludno6ci Uzqdu
Miejskiego w Kwidzynie - osobi6cie lub listownie na adres:

Uzqd Miejskiw Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82-500 Kwidryn
z dopiskiem: ,Kwidryriski Budiet Obywatelski na rok 2019"

3) W pzypadku pzesylki pocztowej decyduje data wfiwu do Uzqdu Miejskiego w Kwidzynie.

Koncepcja Mini OSrodka Sportu dla Mtodzie2y zaklada stworzenie warunk6w dla

mlodziez szkolnqdoSc szerokiej gamy konkurencji sportowych: gier zespolowych
pilka rqczna i pilka siatkowa) oraz podstawowych konkurencji lekkoafletycznych

skok w dal i skok wmyz). Realizacja tego projektu opiera siq na

istniejqcych warunk6w terenowych, pzede wszystkim istniejqcej

boiska o wymiarach 18x40 m. Zakres prac adaptacyjnych obejmowalby

wyr6wnawczej i nawiezchnipoliuretanowej. Na calej tejpowiezchnizaznaczono
odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej. Projektowane boisko do pilki

siq na standardach odpowiadajqcych wersji Junior-mini. Bie2nia projektowana

boiskiem r6wnolegle do dlu2szego boku. Wymagane jest tu wykonanie podbudowy

Lokalizacja skoczni w dal i wzwy2 pzewidziana jest poza istniejqcq oslonq boiska

OPIS PROJEKTU
Szczegolowy zakres prac z ich wycenq zawiera zalqcznik nr 2. Dodac tu nale2y,

wskazaC czego dotyczy proiekt, co
zar6wno boiska, bie2ni oraz obu skoczni wykonana ma byt z

wykonane i w jakim celu oraz na jakie

odpowiada)

typ SBR i EPDM, zapewniaj4cego wysokie standardy

mlodzie2y. Uzupelnieniem tego kompleksu jest mini trybuna dla widz6w

Projektu musi by6 sp6jny zaplecza na sanitanaty, szatnie i magazynki. Jest mo2iwoSc adaptacji na ten

kosztorysem ProieKu stojqcego budynku o powiezchni u2ytkowej okolo 240 m2. Wymagana jest

naprawa istniejqcych oslon z siatki. Projekt pzewiduje te2 zakup

w niezbgdny spzgt do gier sportowych oraz organizowanych

do Bud2etu Obywatelskiego na rok 2019 projekt ,Utworzenie Mini O6rodka

Mlodzie2y" wychodzi napzeciw oczekiwaniom spolecmo5ci w obszaze
z miejska strategiErewitaliaqi, czyli w obszaze Starego Miasta. PodkreSlic nale2y

na terenie $m brakuje boisk sportowych dla nrlodzie2y. W najbli2szym s4siedztwie

wybudowana hala sportowa dla ZSP 2 oraz nieczynne zdewastowane boisko

Proponowany kompleks sportowy pzyczyni siq do podniesienia

mlodzieiry. Poza grami zespolowymi zainteresuje mlodzie2 uprawianiem

Wyzwoli inicjatywq konkurowania w ramach ligi sportowej. Stworzy te2 podstawy

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

TYTUL PROJEKTU Utwozenie MiniOSrodka Sportu dla tvllodzie2y

DOKLADNA LOKALIZACJA PROJEKTU
(opisac, zalqczyi mapkq, ewentualnie
wskazad numery dzialek)

Nieruchomo6c zabudowana pzy ul. Braterstwa Narod6w 59 skladajqca sig z dzialek nr nr

29811 i z?&lzlqcznej powiezchni 0,569 ha dla kt6rej ustanowiono ksiggg wieczystq GD

1U0A$7789n w V Wydlale Ksiqg Wieczys$ch Sqdu Rejonowego w Kwidzynie. WaSciciel:

Stowazyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elblqskiej zJs w Kwidzynie.

KOSZT PROJEKTU x powy2ej 20 000 zltr do 20 000 zl

imprez na szersz4 skalg po uzyskaniu nowych grant6w,

slr.1 z2
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Z dostgpnoSci ku:46tac Wzie fitlodz,e2 szkolna, g|Ownie z terenu

za obszar zdegradowany, tj. z obszaru Starego Miasta i pzyleglych ulic.
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i jakie grupy mieszkanmw skorzystajq

lego realizacji urlzglgdniajqc kryteria:

wieku, plci i miejsca

2. KOSZTORYS PROJEKTU

Zasoby i elementy potzebne do realizacji oraz ich szacunkowa wycena
(NaleZy wskazac etapy i szacunkowe koszty projektu - podac, jakie sq jego czgi;ci skladowe, ile bgdzie kosztowala ich realizacja

Nalezy uwzglqdnic podstawowe etapy lub czgSci skladowe proiektu)

Kosztorys ProjeKu musi by6 sp6jny z opisem Projektu

szAcuNKowE KosrrY PoszczEGoLNYcH czEss REALIZACJI PRoJEKTU

koszt brutto w zllp, czg56 projektu

1439161 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gier sportowych (pilka noZna, pilka reczna, siatk6wka)

859602 Wykonanie bie2ni sportowej 5-cio torowej 50 mb.

9656J Wykonanie skoczniw dal

68304. Wykonanie skoczni wzwy2

6000Mini trybuna dla widz6w dwuzqdowa5.

180000Adaptacja budynku na zaplecze (szatnie, sanitariaty, magazyn ki d la spzqtu)o.

12080Dodatkowe wyposa2enie - spzgt sportowy7

444442L{CZNTE:

3. ZAI-ACZNIKI
(obowiqzkowo lista poparcia projektu, dodatkowo np. mapy, fotografie, szkice, opinie, kosztorysy, badania itp.)

1 Lista poparcia projektu

2 Kalkulacja koszt6w projektu (szczegolowa)
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