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FORMULARZ ZGŁOS NIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu budżetu
obywatelskiego w Gminie Mikołów 

IMIĘ I NAZWISKO 
WNIOSKODAWCY 

ULICA: I
NRDOMU 

I 
NR MIESZKANIA 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

NR TEL.:

WIEK KONTAKT: 
E-MAIL:.

Wyrażam zgodę no przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 

'gJTAK celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub □ NIE
zbliżonej lokalizacji 

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków) 

Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe 

RODZAJ PROJEKTU 

X OGÓLNOMIEJSKI ( obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta)

□ LOKALNY (obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta)

OKRĘG: 
W przypadku projektów lokalnych 

proszę wpisać numer i nazwę okręgu 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

Projekt zakłada: 
l. Wykonanie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci wraz z grami podwórkowymi. Miasteczko rowerowe

ma na celu przyswojenie dzieciom podstawowych zasad ruchu drogowego. Projekt miasteczka
przewiduje zastosowanie m.in. ruchu dwukierunkowego, ruchu okrężnego, przejść dla pieszych,
parkingów i pasów przeznaczonych do skrętu w lewo lub prawo. Projekt został indywidualnie
dostosowany do sugerowanej lokalizacji (półokrągły teren przy Domu Harcerskim). Dodatkowo
przewiduje się połączenie klasycznego miasteczka rowerowego z grami podwórkowymi. Całość -
kilkanaście gier i miasteczko ruchu drogowego utworzy jeden duży teren zabawy dla wielu dzieci.
Przenikanie się ruchu pieszego i rowerowego będzie stanowiło dodatkowy walor edukacyjny.

2. Wykonanie gier podwórkowych na wytypowanych działkach miejskich na terenie Kamionki, Borowej
Wsi, Mokrego, Śmiłowic, Paniów, Bujakowa i Rety. W każdej z tych lokalizacji powstanie nowe miejsce
zabaw dla dzieci - kilka różnych gier umożliwiających zabawę kilku osób jednoczenie.
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