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2. Podstawowe infoľmacje*
a) Tytuł pĄektu: Boisko wielofunkcyj nę pÍry Szkole Podstawowej nr 2 w Rędzie
b) Lokalizacja projeküu; teren

Szkoý Podstawowej nr 2 w Rędzie

3. Cele pľojektu*

Celem projekfu jest stworzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoý Podstawowej nĺ 2, które
umoŹliwiłoby grę w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. IstoĘ projektu jest przystosowanie
ishiejącej powierzchni asfaltowej do nowej ľoli' Nowopowstała infrastruktura sporlowa służyłabynie
Ęlko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom Redy. Celem pośľednimbyłoby wzmocnienie postaw
prozdrowotrych wśród uczniów popÍzęz promocję sportu.
(ok. 100 wyrazow)

4. Opis projektu*

Projekt ?ĄkJaÄa przystosowanie powierzchni asfaltowej zlajdującej się na teręnię SzkoĘ Podstawowej nr
2 na boisko wielofunkcyjne. Będzie to wymagďo odpowiedniego oliniowania boiską zamontowania
urządzeń do
_ piłki ręcznej (bramka do piłki ręcznej
aluminiową tuleja aluminiowa, pokrywa tulei, siatki na bramki,
wykonanie fundamentow)
_ siatkówki (słupki profesjonalne,
tuleja aluminiową pokrywa tulei, siatka do siatkówki, wykonanie

fundamentów)

_ koszykÓwki (konstrukcja
do koszykówki 1 słupowej, tablica do koszykÓwki laminowana, obľęcz do
koszykówki wzmocniona, siatka do obręczy łaricuchową tuleja stalowa, osłona slupa koszykówki,
wykonanie fundamentow)
W projekcie ę również uwzględnione piłkochwýy za bramkami do piłki ręcznej'
(należy przedstawić opis projektu, ok. 400 wyrazów)

5. Uzasadnienie*

W związku z rozbudową SzkoĘ Podstawowej nr 2 i zwiększającą się liczbą ucaniów pojawia się potrzeba
stworzenia odpowiedniej infrastruktury sportowej. osoby uczęszczające do szkoĘ powinny miec
zapewnione wszechstronne moáiwości uprawiania sportów zespďowych na świeżympowietĺzu' Boisko
pozytywnie wpĘnie na rozwój dzięci, spľawnośiťuycmą, rozrvój intelektuďny, emocjonďny i społeczny.
Na stwoĺzeniu boiska wielofunkcyjnego skorzystają również pozostali mieszkaricy Redy. Realizacja
zapewni miejsce do organizowania rozgrywek towarzyskich orazimprez sportowych. Mieszkanóy
Ęrolektu

Redy chętnie koĺrystają z dosĘpnej na teľenie miasta infrastruktury sportowej, co czyni inwestycję w pełni
racjonalną i uzasadnioną. ogromnym ułatwíeniem w realizacji pľqektu jest fakt, że na tsterue sżłoły
z1a1duje się odpowiednia powierzchnia asfultowa w bardzo dobrym staĺrie' którą wystarczy jedynié
dostosowac do roli boiska wielofunkcyjnego.

(nalezy uzasadnić potrzebę realizacji projekfil, w tym przedstawić problem, który zostanie ronviqzany w
wynilat projektu, ok. 200 wyrazow)
6.

Zakľes projektu*

Boisko wielofunkcyjne będzie w pierwszej kolejności słuzyłouczniom SzkoĘ Podstawowej nľ 2. Na
realizacji projektu skorzystają również grupy sportowe działająse na terenie naszego miasta, które po
uzgodnieniu z dyrekcją szkďy również będą mogĘ korzystaś, z nowopowstďej infrastruktury sportowej
(nąkzy wslrazać, komu będzie słuzyłprojekt oraz lctoľzy mieszlcańcy skorzystajq na jego realizacji, ok.
100 wyrazow)

7. ochľona śľodowiska(zalecane)

Prqekt będzie neutralny dla środowiskaze względu, że zostaníe wykorzystany istniejący już asfalt. Nie
będzie to wiązďo się z żadnym uszczupleniem obszaľów zięleni.
(należy określić,jak wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, ok.
l50wyrazow)
8. Szacunkowy kosztorys*

Składowe proiektu
Piłka ręczna aluminiowa tulejowana (TYP
głębokośó 80/100 cm) - boisko centrďne

l.

Ż. Siatkówka aluminiowa _ boisko centralns
3. Koszykówka 1słupowa ztablicą 180x105

4'
5'

Koszt

l;

cmi

regulacją wysokości tablicy (wysięg 165 cm) - dwa
boiska DouÍzęczrrc

oliníowanie boiska
Piłkochwyt szt.Z,wymiar 20x6 m, za bramkami do
piłki ręcznei

RAZEM

ĺ 838.80 zł
l259'50 zł

18

70092 zł

14 022,00
,.9

zł

667.60 zł

lŻ 488,82 zł

9. Pľzewidywane koszĘ eksploatacji i utrzymania pľojektu, jeśliĺ'ystępują
Prace porządkowe na obszarzę docelowego boiska wielofunkcyjnego oraz ewentualne zabiegi
konserwacyjno-serwisowe będą wykonywane w ramach zadaĺi własnych sz,koĘ. (w ujęciu jednego rola4
np. koszty energii, wody, sprzqtania, konserwacji, iĘ.)

Eksoloatacia i utrzrrmame
1. Zabiesikonserwacvino-serwisowe

Koszty szacunkowe
zł

L000

RAZEM
10.

1000 zł

Przewidywany przyszĘ koszt eksploatacji w roku kalendaľzowym*

1000 zł

zarządzającego
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Przebyarzanie danych
1

3.

oświadc zam i pr4ĺjmuję do wiadom ości,że:

l)administratoremdanychosobowychjestUrądMiastawRedzie

zsiedzilbąprzyu|.Gdanskiej 33,84-

240 Reda;
Z)Dane kontaktowe Inspektora ochĺony Danych w Lhzędzie Miasta w Redzie, e-mail: iod@reda.p|;
3)Dane osobowe będąprzetwatzane napodstawie ustawy z dńa 8 marca l990 r. o sarnorządzie

gminn1łn,
4)Podane dane osobowe będą przetwarzane vĺyŁącznie na potrzeby Budżetu obywatelskięgo na 20ŻO rok
w Gminie Miasto Reda;
5)podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz żemamprawo kontroli przetwarzanych danych,
które mnie doĘczą, prawo dostępu do treściswoich danych osobowych i ich poprawiania;
6)Dane osobowe nie będą pĺzekazywane do państw trzscich;

1)Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
wnieśćskargę do Prezesa Urzędu ochľony Danych osobowych;

RoDo
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8)Dane osobowe będą przechowywane przez ok'res rcalizacji Budzetu obywatelskiego;
9)Dane mogą byó przetwaĺzane w sposób zaltomaĘzowany i nie będą profilowane.

14. Dodatkowe oświadczenia

WyraŹam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawarĘchw FormularzlZýoszeniowym
prqektu Buďżetu obywatelskiego dla potrzeb wdrażania Buďźetu obywatelskiego.
WyrĺľŹamzgodę na ewentualną modyťrkacj ę nazwy projektu i skrótowego opisu projektu dla potrzeb
upublicznieniatreści zawaĘch w Forrnularzu ZýoszeniowymproJektu do Budzetu obywatelskiego.
oświadczam, Że jestem mieszkańcem Gminy Miasto Reda.
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