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Wniosek - zgłoszenie propozycji zadania
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 rok
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko
I
Adres

I
.

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)- obowiązkowe

1

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa zadnia*

Wiejski plac zabaw - rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Szkolnej-w Kórnicy

Kórnica działka t1:z:9;
Działka jest własnością Gminy Krapkowice
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3. OPIS ZADANIA*
Należy napisać co ma zostać wykonane, jakie są istotne elementy składowe zadania, jakie działania
powinny być podjęte przy jego realizacji.

W ramach realizacji projektu obywatelskiego "Wiejski plac zabaw - rewitalizacja placu
zabaw przy ulicy Szkolnej w Kórnicy" chcemy zakupić urządzenia do dużej motoryki
wpływające na zręczność ruchową i koordynację całego ciała u ?Zieci. Urządzenia
takie rozwijają umiejętności np. chodzenie, skakanie, bieganie. Cwiczą koordynację
noga - ręka i są wstępem do nauki czynności motoryki małej.
W skład placu zabaw wchodzić będą obiekty małej architektury. Na terenie placu
zabaw przewidziane są takie urządzenia jak: mały wóz strażacki, huśtawka podwójna
dla dzieci starszych i huśtawka dla dzieci młodszych, karuzela.

4. UZASADNIENIE*
Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy
skorzystają na jego realizacji, w tym przedstawić problem, któ1y zostanie rozwiązany w wyniku
realizacji projektu.
Plac zabaw przy ul.Szkolnej w Kórnicy jest miejscem bardzo często odwiedzanym przez
rodziców z dziećmi. Plac zabaw jest ogrodzony i częściowo wyposażony ( kilka urządzeń do
zabawy). Od momentu powstania nie był odnawiany. Stan urządzeń pozostawia wiele do
życzenia. Powstanie dodatkowych urządzeń znacznie podniesie atrakcyjność tego miejsca i
spowoduje jego ożywienie i jeszcze większe zainteresowanie nim wśród mieszkańców
Kórnicy.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w
tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy
zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie
możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania
dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

*Pola oznaczone gwiazdką będą publikowane na stronie www.krapkowice.pl,www.bo.krapkowice.pl
5. SZACOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KOSZT ZADANIA I JEGO SKŁADNIKI
Należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich koszty. Dopuszcza się maksymalne
zwiększenie wartości zadania do 20% (po zrealizowaniu dokumentacji i wyłonieniu wykonawcy
zadania itp.) w stosunku do wartości określonej we wniosku).
Zadanie, którego środki na realizacje (po zrealizowaniu dokumentacji, wyłonieniu wykonawcy
zadania itp.) przekroczą 20% wartości określonej we wniosku:
a) za zgodą wnioskodawcv bedzie realizowane jedynie w części, o ile będzie istniała możliwość
podziału zgłaszanego zadania na części - do wysokości środków określonych we wniosku lub
b) w przvpadku braku zgodv wnioskodawcy lub niemożności podziału zadania na części nie bedzie realizowane w całości.

