GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2021-03-08 14:25:44

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: ŚRÓDMIEŚCIE
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

2. Typ projektu
PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany
Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Szkolna Siłownia

5. Opis projektu
Siłownia, którą zamierzamy stworzyć na terenie budynku szkoły będzie stanowiła uzupełnienie infrastruktury sportowej
szkolnej oraz na dzielnicy. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ulicy ks. M. Strzody 4 w Gliwicach chcemy stworzyć
siłownię wykorzystując pomieszczenie, które wcześniej pełniło funkcję magazynu. Pomieszczenie wymaga gruntownego
remontu: Ułożenia posadzki, doprowadzenia ogrzewania, położenia instalacji elektrycznej, tynkowania ścian, malowania,
zainstalowania wentylacji, modernizacji oświetlenia, ustawienie ścianek działowych – oddzielenie od pozostałej części
magazynu oraz wydzielenie niezależnego przejścia na siłownię, zamontowania nowych drzwi wejściowych, luster. Wyłożenie
posadzki amortyzującą nawierzchnią do ćwiczeń kształtujących zdolności motoryczne. Orientacyjny koszt remontu – 85 000 zł.
Przewidywane urządzenia dostosowane będą pod oczekiwania młodzieży, dzieci i innych użytkowników. Wyposażenie i
urządzenia do siłowni zostaną pozyskane od firmy współpracującej ze szkołą.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Zajęcia sportowe w szkołach nader często sprowadzają się do sportów wykorzystujących piłkę nożną, siatkową lub koszykową.
Wielu uczniom może to odpowiadać, ale nie wszystkim. Co gorsza, nie pozwala to na uzyskanie efektu równomiernego rozwoju
fizycznego. Rozwiązaniem tego ostatniego kłopotu może być zorganizowanie w szkole siłowni, stanowiącej doskonałe
uzupełnienie dla aktywności prowadzonych na sali gimnastycznej. Trening siłowy wpływa pozytywnie nie tylko na siłę i
wytrzymałość naszych mięśni. Regularne wykonywanie ćwiczeń z obciążeniem poprawia także wytrzymałość kości, stawów
oraz więzadeł. Stopniowe zwiększanie obciążenia sprawia, że więzadła wzmacniają się, jednocześnie stają się bardziej
elastyczne. W efekcie lepiej zaczyna funkcjonować cały aparat ruchowy. Obecność hantli oraz atlasu sprawi, że uczniowie
będą mogli ćwiczyć siłowo na różne partie mięśni. Jednocześnie fakt, że będą mogli to robić pod okiem wuefisty sprawia, że
spada ryzyko błędnego wykonywania ćwiczeń (co mogłoby się zdarzać w przypadku ćwiczeń z hantlami w domu). Szkoła to
idealne miejsce, aby pokazać uczniom, że aktywność fizyczna jest najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do zdrowego trybu
życia i dobrego samopoczucia. Przez siłownie możemy nauczać dobrych nawyków, a zajęcia z wychowania fizycznego
urozmaicić o dodatkowe atrakcje. Warto zauważyć, że siłownia w szkole przydaje się nie tylko w trakcie standardowych lekcji
wychowania fizycznego. Równie dobrze może ona służyć do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i stać się dodatkowym atutem
placówki w oczach uczniów i ich rodziców już na etapie wyboru szkoły, oraz może być miejscem do aktywności fizycznej dla
mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Siłownie zostanie udostępniona mieszkańcom dzielnicy Śródmieście.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
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Teren Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr14 w Gliwicach, działka nr obręb 1331

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1):
1. Administratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gcop.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz jej
ewaluacji.
4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze
oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i adres poczty elektronicznej) - Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); - art. 5a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); - §2 załącznika do uchwały nr
II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2020 r., poz. 3464).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych
lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku
oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.
10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

