
z. Typ proiektu

n PROJEKT OGOLNOM]ErJSKI tr PRojEKT DZIELNICOWY

Uwagi do wnio-ckodawców:
Wnioskodawca może zgłosiĆ jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy - każdy na odrębnym formularzu.

3, W przypaeiku piojekiu dzieiiiieorfl,ego - ilazwa dzielmicy, ma ierenie której ma być
realizow-any

Uwagi do wnioskodawców:
Pod pojęciem ,,dzielnicy" należy rozumieĆ jednostkę pomocniczą miasta Gliwice Utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie
nazwy zwyczajowe). Nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod adresem
brt

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu

Uwa9i do wnioskodav,rców:
Nazwa projektu może ulec modyfikaQi/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek
weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymt.

5. Opis projektu

Rozbudowa siłowni zewnętżnej w Dzielnicy
ul. Chałubińskiego/Domeyki

Projekt rozbudovty siłoułni poleEa na zainstalowaniu dodatfi<owych urządzeń:

1.Wiośiarz /f{arciarz
2. MoĘl / Drabinka
3. Ławka do brzuszków
4. Rower klasyczny
5. Poręcze
6. Betonowy stół do gry tą, szachy l chińczyka z ławka.mi

--Siatka
--*keesłrria-3rss+aż€tfir€;

Miejsce posadowienia ulządzeń zaproBonowaĘo na załączonyrn rysunku.
Informuję, że do wskazarrych emiejsc wykonane są chociniki.
Powierzchnia przeznaczona na montaż utządzeń odpowiada ich gabarytom.
o wstępną kalkulację kosztó.+ poproszono firmę BcCys, która dostarczyła
pierwszą część urządzeń.

ę



Uwagi do wnioskodawców;
1. Projekt musi byĆ moźliwy do wykonania W ciągu jednego roku budźetowego.
2. NaleĘ doprecyzować miejsce, w którym projekt ma być realizowany,
3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu
mieszkańców.
4. Projekty o charakterze inwesĘcyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnoŚcią miasta Gliwice
i pozostających W jego Władaniu.
5. Pozostałe kryteria, jakie powinien spełniac projekt, zostały określone w Uchwale nr 1I/2612018 Rady Mias[a Gliwice z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskj-eo.

6. Uzasadnienie potrzeby reaiizacii proiektu (realizacja projektów powinna odpowiadać
na zidentyf]kowane potrzeby społeczne)

Na prośbę młodzieży oraz osób w średnim

WioŚlarza/Narciarza,
|4*łelDraffi<i,
Ł_a w ka rl a,Łlęaszkóy11,
Paręeze=

Na prośbę Seniorów zamawiamy:

@

wieku zamawiamy :

Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka z ławeczkami.

7. Schemat rozbudowy siłowni.
2.Zdjęcie istniejących urządzeń wykonane z góry.
3.Trzy oferĘ producentów urządzeń.
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Tomasz MaterlW przypadru p.oiŁltów ogólnomiejskich do wniosku należy dołączyć listę poparcia co
najmniej 15O mieszkańców GIiwic, na formularzu określonym w załączniku nr 4
do zarządzenia nr P?ą-247al2O2O Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2O2O r.
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