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Załącżfikn| S Ob ZJrządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca
N r 213 z dnia 23,O3 .2O1,8r .

FORMULARZ ZGŁOSZENlA ZADANlA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDŻETU MIASTA sosNowcA NA 2019 RoK*

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt rea|izacji może ulec zmianie W zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

l. lnformacje o projekcie
lmię inazwisko

zgłaszaiacego zadanie |}xułułtł:- W
Strefa Konsultacyjna: !

E szkolna (liczba uczniów 321) ! przedszkolna (liczba przedszkolaków...................)

I l l okalna §trefa konsrlltacrrina
Nazwa zadania

(max do 80 znoków)
Rewita l izacj a obiektów sportowych p rzy Szkole Podstawowej
nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu.

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

Teren Szkoły Podstawowej nr 20 w Sosnowcu, ul. Gen. Wł.
Andersa 66, Nr działki 5855

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 700 000,00 PLN

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znaków)

Zadanie polega na rewitalizacji szkolnych obiektów
sportowych poprzez:
- przebudowanie dotychczas istniejącego boiska asfaltowego
w boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią, do
gry w piłkę nożną, ręczną, z ławeczkami i koszami na śmieci,
- wybudowanie tartanowej bieżni lekkoatletycznej wzdłuż
sąsiadującego z asfaltowym boiskiem, terenu trawiastego,
-wybudowanie tartanowego rozbiegu i stanowiska do skoku
w dal.
Boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć
sportowych dla uczniów szkoły, a w godzinach
popołudniowych przychodzą tu dzieci i młodzież
z sąsiadującego ze szkołą osiedla Walcownia oraz domów
prywatnych. Nawierzchnia asfaltowa pozostawia wiele do
życzenia, Upadki są przyczyną urazów i otarć naskórka, co
zniechęca dzieci do udziału z zajęciach. Przebudowa boiska
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji
wychowania fizycznego. Poszerzy się i uatrakcyjni baza
szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do
zajęć pozalekcyjnych, zaś środowisko lokalne uzyska miejsce
do aktywnego spędzania czasu wolnego.
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