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Formularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

"

Lubartów uL 3-go Maja 24a nr działki 208/19

Nazwa projektu: Projekt wykonania lekkiego zadaszenia schodów wejściowych do
Punktu Interwencji Kryzysowej isiedziby Stowarzyszenia IG~b

Abstynenta Nadzieja
Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki)

Imię i nazwisko:
Podstawowe dane z_głaszajqce~o projekt:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu: l

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
proiektu ito)

Projekt dotyczy wykonania lekkiego zadaszenia wejścia do siedziby Stowarzyszenia Klub
Abstynenta w Lubartowie oraz wykonanie wraz z nim wiatrołapu chroniącego wejście przed
niekorzystny wpływami atmosferycznymi i remont schodów wejściowych polegający na
wyłożeniu ich płytkami schodowymi lub innym materiałem. Projekt ma na celu ochronę
wejścia do siedziby Stowarzyszenia Klub Abstynenta Nadzieja w Lubartowie przed
padającym deszczem i śniegiem przez co poprawione zostanie bezpieczeństwo korzystania z
nich oraz zabezpieczone zostaną przed zniszczeniem drzwi wejściowe i schody. W wyniku
realizacji inwestycji nastąpi poprawafunkcjonalności infrastruktury miejskiej. Daszek i
wiatrołap zostaną wykonane z profili aluminiowych lub stalowych, a wypełnione będą
płytami z poliwęglanu lub szkła akrylowego. Schody zostaną pokryte mrozoodpornymi
płytkami schodowymi.
Szacowane koszty projektu wyniosą 30000 PLN
W celu realizacji zgłoszonego projektu zostanie wykonany projekt zadaszenia wraz z
wiatrołapem, zgłoszenie wykonania inwestycji do odpowiednich organów oraz wyłonienie w
drodze przetargu wykonawcy inwestycji.
Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Lubartowa korzystający z pomieszczeń
użytkowanych przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja w Lubartowie.

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacjjprojektu,jakiJ)_roblem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować iW.J

Schody wejściowe do świetlicy Stowarzyszenia Klub Abstynenta Nadzieja W Lubartowie
znajdują się na zewnątrz budynku. Nie są chronione żadnym zabezpieczeniem w postaci
daszku. Powoduje to, że w czasie opadów deszczu woda gromadzi się w dolnej części
schodów utrudniając wejście do budynku. Podczas obfitych opadów poziom wody wzrasta
tak bardzo, że przelewa się ona przez próg i drzwi wejściowe zalewając korytarz. Woda
zbierająca się przy drzwiach wejściowych powoduje także ich niszczenie. Zimą schody często
bywają ośnieżone i oblodzone znacznie utrudniając poruszanie się po nich szczególnie



osobom starszym. Ze świetlicy Stowarzyszenia dziennie korzysta kilkadziesiąt osć. Swoje
siedziby mają tu grupy wsparcia AA, A l-Anon i grupa terapeutyczna. Odbywają się tutaj
warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Ze
świetlicy korzystajq członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej którzy odbywają tu swoje narady i szkolenia. W siedzibie
Stowarzyszenia mieści się także miejski Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzony i
finansowany przez Miasto Lubartów WYkonanie lekkiego zadaszenia i wiatrolapu spowoduje,
że wejście do siedziby Stowarzyszenia będzie zabezpieczone przed złymi warunkami
atmosferycznymi przez co stanie się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Zabezpieczone
przed niszczeniem będą także schody i drzwi wejściowe.

Dodatkowe nieobowiqzkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. zdjęcia wejścia szt. 2
2. szkic projektu szt.1
3. przykłady istniejących rozwiązań szt.3

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
)I) . A1. 1.0~ v .
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Lista Mieszkalic6w Millsta Lubart6w popiel'tljqcyclt projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w
Lubartowie, ul. Jana Pawła H 12.
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