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Wniosek do budżetu na 2010 r. 
 
 
Utworzenie zadanie w Dziale 926 Rozdział Kultura fizyczna 92601 Obiekty Sportowe 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej i wybudowanie betonowego Skate Parku w Opolu – 
600 000 zł 
 
Z Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące z 
1 115 000 zł do 815 000 zł zmiana o 300 000 zł 
Z Rozdziału 85154  Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 989 000 zł do 689 000 zł  Zmiana o 300 000 zł  
Razem 600 000 zł. 
 

Uzasadnienie 
 
W związku z planowanym przekazaniem terenu pod obecny Skate Park prywatnemu 
inwestorowi środowisko młodzieżowe wystąpiło do mnie i do różnych instytucji w tym 
MOSiR-u z prośbą o wybudowanie nowego Skate Parku. Warto przypomnieć po co miasto 
powinno się angażować w to przedsięwzięcie. 
 
1. Promocja sportu 
- miejsce dla młodzieży do uprawiania ciekawego i rozwijającego sportu;  
- odciągnięcie młodzieży od siedzenia na ławkach, picia oraz brania narkotyków.  
 
2. Bezpieczeństwo 
- jeżdżąc na ulicy młodzież jest bardziej narażona na wypadki, potrącenie przez samochody, 
a na wydzielonym dla placu młodzież nie będzie przeszkadzać, ani stwarzać zagrożenia. 
 
3. Korzyści dla miasta 
- młodzież nie będzie niszczyć miejskich chodników, ławek, schodów budowa Skate Parku 
tańsza niż naprawa w/wym. miejsc; 
- służby porządkowe (Straż Miejska, Policja) zajmą się poważnymi sprawami a nie łapaniem 
skaterów 
 
4. Promocja miasta - możliwość organizowania zawodów czy pokazów przyciąga czołowych 
zawodników oraz kibiców, może to być również atrakcja dla turystów. 
 
Z doświadczeń innych miasta najczęściej buduje się ostatnio betonowe przeszkody, które  są 
trwałe dla użytkowników obiektów. Najczęściej są budowane w miejscach parkowych. 
Przeciętny Skate Park ma około 930 m2. Ostatnio wybudowany w Białymstoku o 
powierzchni 1700 m2 z 1,1 mln zł. Opole takie miejsce może znaleźć poprzez konsultacje z 
mieszkańcami w ramach sondy internetowej. Proponuję  przeznaczyć kwotę o połowę 
mniejszą ze względu na ilość mieszkańców Opola. 
 
Zał. Wizualizacja Skate Parku z Białegostoku 
 
 


