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Zalącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 2]_3 z dnia 23.03.2018r.

FoRMULARZ zGŁoszENlA ZADANlA oo auożrru oBywATELsKlEGo
W RAMAcH euożeru MtAsTA sosNowcA NA 20].9 RoK*

I nformacie o
lmię inazwisko

zgłaszaiącego zadanie
Patrycja Jez

Strefa Konsultacyjna:

, szkolna (liczba uczniów.,... X przedszkolna (liczba przedszkolaków - 100) Pogoń ll
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Nazwa zadania
(max do B0 znaków)

Ogród aktywnego przedszkolaka w PM nr 22

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

Sosnowiec, ul. Hutnicza 3

Obręb 9 nr działki 4300

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 200 000 zł.

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

Modernizacja ogrodu przedszkolnego PM nr 2ż w Sosnowcu,
który stanie się bezpiecznym centrum aktywności dzieci

uczęszczającyc h d o p rz e d s z ko l a o ra z n a j mło d szyc h

mieszkańców osiedla. Modernizacja obejmuje:
1. renowację nawierzchni:
- wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi, zasianie trawy;
- położenie elastycznej nawierzchni poliuretanowej w strefie
do tego wymaganej;
2. demontaż zużytych sprzętów (zjezdżalnia , ważka,
przeplotnia);
3. doposażenie:
- 3 kpl. stołów z ławkami na taras przedszkolny;

- 4 szt, ławeczek do ogrodu;
- 2 szt, koszy na śmieci;
- ]. szt. karuzela;
- ]. szt. huśtawka ,,bocianie gniazdo"
- 1zestaw (2 wieże z dachem, 2zjeżdżalnie, przejście

rurowe, belka balansująca, zjazd strażacki, trap pochyły, trap
schody);
- 1 kpl. zestaw tematyczny ( domek, tablica do rysowania,
panel auto, zegar, tablica do liczenia);
- 2 szt, bujak sprężynowy;
- 3 szt. tablice edukacyjne;
4. malowanie elewacji budynku przedszkola od strony

ogrodu.
* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zaleŻnoŚci


