
Formularz zgłoszeniowy
proporycji zadania do budżetu obywatelskiego dla miasta Miechóq

wralzz listą mieszkańców miasta Miechów popierających ową propozycję
Uwaga:

1. Wypełnienie punktów I-8 oraz dołączenie listy' o której mowa w punkcie 8 niniejszego

formularza, j est obowiqzkowe.
2. Zgł'oszenie propozycji zadania możliwe jest w okresie od 18.01 .2017 r. do 06.02.2017 r.
3' Formularz zgłoszentowy propozycji zadania naleŻy złoŻyc na dzienniku podawczym

Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, przesłać pocztą na adres tut. Urzędu,

ul. Henryka SieŃiewicza 25, 32-200 Miechów lub dokonać zgł'oszenia za

pośrednictwem strony intemetowej www.wspoldecydujemy.pl.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Grniny;l
Miechów.

ł T[0 loł,|łolY
Nazrva/Tvtuł zadania:

Wodernizacja nagłośnienia w sa|i widowiskowo-kinowej Domu Kultury w Centrum Kultury
i Spońu w Miechowie.

. Lokalizacj a/lVliej sce
:alizowane zadanie)

realizacji: (prosimy opisać miejscealbo obszar ńa

]entrum Kultury i Spońu w Miechowie, Dom Kultury ul. Racławicka 10' 3f-f00 Miechów.
jiedziba Domu Kultury znajduje się w centrum Miechowa.

3. Beneficjenci: (prosimy wskazać, jakie grupy mieszkanców skorzystają z realizacji zadania
z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, mieisca zamieszkania itp.)

Ddbiorcami zadania będą dzieci , młodzież, doroś|i i seniorzy. Nołvy system nagłośnienia jest
niezbędny dla wszystkich wymienionych grup wieko}yych.
Pierwsrym podstawowym zastosowaniem jest u|epszenie jakości nagłośnienia podczas projekcji
fi|mowych' na które prrychodzą zarówno dzieci, młodzież' dorośli i seniorry. Aktua|nie jakość
tźwięku sprawia,że widzowie z seansów filmowych wychodzą niezadowoleni, mimo najwyższego
ltandardu prezentowanego obrazu (aĘ.
ĄkĘwnie działające grupy muzyczne prry Centrum Kultury i Sportu w Miechowie zrzeszają
iintegrują osoby w każdym wieku. Dzięki insta|acji nowego dedykowanego systemu nagłośnienia,
znacznie poprawi się jakość dńviękowa występóq nie będzie konieczności wypożyczania sprzętu,
a grupy muzyczne będą mogły się znacznie lepiej ronvijaó.



Opis zadania: (prosimy opisać w szczególności zakres zadanta i co dokładnie ma zt
wskazui ąc główne dział'artia zitązane z rc a|izaci ą zadania

widowiskowa w Domu Kultury w Miechowie kilka lat temu została generalnie
remontowana. W ubiegĘm roku zainstalowano nowy ekran kinowy oraz cyfrowy projektor'
Óry zastąpił ponad pięćdziesięcioletni projektor analogowy. Po Ęch znacznych zmianach dla

ju infrastruktury cKiS, niezbędnym jest zainstalowanie nagłośnienia kinowego' które jest
powiednie do nowoczesnych filmowych efektów d;źwiękowych. obecne nagłośnienie jest już
rdzo wysłużone, działa od kilkudziesięciu lat i jest wystarczająco nieodpowiednie do odbioru

widza. Swiadczą o tym liczne skargi widzów doĘczące problemów z odsluchem w czasie
filmowych. Biorąc pod uwagę znaczenie dźrvięku nie Ęlko w filmie, ale również podczas

ielu wydarzeń ku|turalnych odbywających się w największym ośrodku kultury w gminie
powiecie, uważamy, żłe bardzo ważne jest, aby jakość dźrvięku dorównała jakości obrazu.

ten jest osiąga|ny Ęlko przy wsparciu ze środków zewnętrznych:
Za ekranowe zestawy głośnikowe dla kanałów lewy, centralny, prawy 31 500 zł'
Dodatkowy zestaw wysokoczęstotliwościowy dla kanału Centralny 2 250 zł,
Widownia. zestaw głoŚnikowy efektowy dla kanałów Lewy SR i Prawy SR 7 620 z|,
Widownia- zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów Lewy Tył SR i prawy tył sR 5 080
Za ekranowy zestaw głośnikowy niskotonowy dla kanału LFE 8 320 z|,
I Balkon - zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów lewy SR i prawy SR 7 6f0 z|,
I Balkon _ zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów Lewy tył SR i Prawy Ęł Sr 5 080 zł'
II Balkon _ zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów Lewy Sr i prawy SR 7 620 zł'
II Balkon - zestaw głośnikowy efektowy kanałów Lewy Tył SR i prawy Tył SR 5 080 zł'
Wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy, centralny, Prawy 12 6|5 zł.,
Wzmacniacz mocy dla kanału LFE 4 205 zł,
Widownia - wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy SR i prawy SR 4 205 zł'
Widownia - wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy tył Sr i Prawy tył sR 2 900 z|,
I Balkon - Wzmacniacz mocy dla kanalów Lewy SR i prawy Sr 4 000 zł'
I Balkon _ wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy Ęł Sr i Prawy Ęł Sr 2 200 zł,,
II Balkon - wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy SR i prawy SR 4 205 zł,
II Balkon - wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy tył SR i Prawy Ęł Sr 2 900 z|,
Dodatkowy zestaw wysokoczęstotliwościowy dla kanału Centralny 2 900 zł,
Urządzenia wspólne 3 500 zł'
Okablowanie 13 000 zł'
Instalacja 13 000 zł.

Uzasadnienie: srosimy opisaó jaki jest cel red^izacji zadanta,jakiego problemu dótyczy i
akie rozwiqzania proponuj e, atakze uzasadnió, dlaczego zadanie powinno być ztea|izowane i

b ieso rea|izaciawpłynie naiycie mieszkańców
Celem zadania jest ulepszenie jakości dźrvięku w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury
Spońu w Miechowie. Obecny sprzęt jest przestarzały, ajego jakość znacząco odbiega od norm.

czas seansów kinowych widzowie często skarżą się na trudność w zrozumieniu dialogów
haterów, gdyż dńvięki się na siebie nakładają. Modernizacja nagłoŚnienia jest niezbędna' gdyż
zwoli widzom nie Ęlko zobaczyć fi|m w wyjątkowej jakości wizua|nej, a|e również usĘszeć

iezwykłe efekty dźwiękowe, a to pozwoli rozrvinąć pełnię możliwości cyfrowego kina. Dodatkowo
a sali widowiskowej z roku na rok przybywa wydarzeń kulturalnych' patriotycznych,

owych, charytaĘwnych oraz integrujących; dńvięk podczas takich wydarzeń pełni
uczową rolę. Aktualnie jakość jest bardzo słaba, często konieczne jest wypożyczenie sprzętu, co
orzy dodatkowe koszĘ. Warto dodać, iLe przy CKiS w Miechowie aktywnie działa wiele grup
urycznych: zespołów, chórów, łącznie ok 200 osób. Nowy sprzęt nagłaśniający poprawi
odbiorze j akość występów.



Szacunkow. t.o."ty ;iuuoiu. cnr",ili ilwzględnió *|"ń*." .'ęsil 
,i)ud,u^u 

*-
cunkowe koszty) . . ::..)'., :

5.1. 'ączny szacunkowy koszt całkowity zadania (w zł): 149 800,0(
i.2.Kosztv w rozbiciu na poszczeeólne cześci zadania
ln. cześć zadania koszt w zl

Zaekranowe zestawy głośnikowe dla kanałów lewy,
:entralny. prawy

31 50t

)odatkowy zestaw wysokoczęstotliwościowy dla kanału
lentralnv

2 25(

Widownia - zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów
Lewv SR i Prawv SR

7 6f(

Widownia. zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów
Lewv TVł SR i nrawv tvł SR

5 08(

taekranowy zestaw głośnikowy niskotonowy dla
<anału LFE

8 32(

Balkon _ zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów
ewy SR i nrawv SR

7 62{

I Balkon - zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów
Lewv tvł SR i Prawv tvł Sr

s 08(

I [I Balkon - zestaw głośnikowy efektowy dla kanałów
Lewy Sr i prawy SR

7 62(

) [I Balkon - zestaw głośnikowy efektowy kanałów Lewy
IYł SR i prawv TYł SR

5 08(

10 Wzmacniacz mocY dla kanałów Lewv. centralny. Prawt t2 61:
l1 Wzmacniacz mocv dla kanału LFE 4 20:
t2 Widownia - wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy SR i

orawv SR
4 20:

13 Widownia - wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy tył St
iPrawv tvł SR

2 90(

l 4 I Balkon _ Wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy SR i
orawv Sr

4 00(

t J I Balkon - wzmacniacz mocY dla kanałów Lewv tvł Sr i
Prawv tvł Sr

2 20(

t6 [I Balkon - wzmacniacz mocY dla kanałów Lewv SR i
rrawv SR

4 20:

l7 [I Balkon - wzmacniacz mocY dla kanalów Lewy tvł SF
Prawv tvł Sr

2 90(

t8 Dodatkowy zestaw wysokoczęstotliwościowy dla kanału
Centralny

f 90(

l9 Urządzenia wspólne 3 50(
l0 Dkablowanie 13 00(
LI lnstalacia 13 00(



Oświadczenie autora/autorów zadania
Składając niniejszy formularz wyaŻam równocześnie zgodę na przeffilarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budzetu obywatelskiego dla Miasta Miech-ów
zgodnie z ustawą z dnta 29 sierpnia |997 r. o ochronie danych ósobowych (tj. Dz. |J. z20|4 t,
poz. ||82 zpóźn. zrrr.). Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli
przetwarzanta danych, które mnie doĘczą, prawo dostępu do teści swoich danych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urz4d Gminy i Miasta w Miechowie
z siedńbą ul. Henryka Sienkiewicz a 25, 32.200 Miechów.
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