
Formularz  zgłoszeniowy  projektu  do  Augustowskiego  Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok wraz z listą mieszkańców Miasta Augustów
popierających propozycję 

1. Nazwa projektu: *

Doposażenie  siłowni  zewnętrznej  "Osiedle  Koszary"  w  urządzenia  dla  osób

z niepełnosprawnością na wózkach.

2. Określenie miejsca, lokalizacja realizacji projektu (adres, numer geodezyjny działki):*

Teren: Stadion MOSiR w Augustowie, ul. Tytoniowa 1
nr geodezyjny działki: 1130/3

3. Skrócony opis projektu (streszczenie założeń projektu  (do 4 zdań) służące do publikacji w

mediach):*

Zadanie ma polegać na zakupie i montażu 3 urządzeń dla osób z niepełnosprawnością
na wózkach oraz 1 ławki i  1  tablicy  informacyjnej  na terenie  istniejącej  już  siłowni
zewnętrznej "Osiedle Koszary".

4.  Opis  projektu  (należy  opisać,  na  czym  ma  polegać  zadanie,  co  dokładnie  ma  zostać

wykonane, jaki ma być efekt końcowy, jak ma być realizowane zadanie):*

Zadanie ma polegać na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w urządzenia dla

osób z niepełnosprawnością na wózkach:
1. Huśtawka integracyjna
2. Rower skośny
3. Koła Tai chi + Ster

oraz zamontowaniu ławki rekreacyjnej i tablicy informacyjnej.
Efektem  końcowym  będzie  siłownia  zewnętrzna  integracyjna,  z  której  będą  mogły
korzystać zarówno osoby sprawne  jak i osoby z niepełnosprawnością w tym poruszające
się na wózkach.

5.  Beneficjenci  projektu  (należy  wskazać,  komu będzie  służyło  zadanie  oraz  jakie  grupy

mieszkańców odniosą korzyść z jego realizacji): *

Beneficjentami zadania będą osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach:

mieszkańcy  okolicznych  osiedli,  młodzież  szkolna,  seniorzy  oraz  kuracjusze  i  turyści

przyjeżdżający do Augustowa. Proponowana forma rekreacji służyć będzie podnoszeniu

aktywności  fizycznej  i  poprawie  stanu  zdrowia,  sprzyjać  będzie  spotkaniom

integracyjnym oraz poszerzaniu kontaktów towarzyskich.



6. Szacunkowe koszty projektu (należy uwzględnić wszystkie rodzaje kosztów składające się

na realizację projektu):*

Składowe części  projektu Koszt

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 000,00 zł

2. Zakup, transport i montaż 3 urządzeń, 1 ławeczki, 1 tablicy 37 622,00 zł

Łączna kwota  39 622,00 zł

7.  Szacunkowe  koszty  utrzymania  i  eksploatacji,  które  projekt  będzie  generował  

w przyszłości.:*

Składowe elementy kosztów Koszt

1. Koszt corocznego przeglądu technicznego 500,00

Łączna kwota  500,00 zł

8. Załączniki: 

(zalecane  np.  wizualizacja,  przedmiar  robót,  kosztorys,  projekt  budowlany,  ekspertyzy,

analizy, rekomendacje, opracowania graficzne, itp.) 

- oferta cenowa producentów urządzeń

- wizualizacje urządzeń.


