
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-19 14:00:31

1. Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: TRYNEK
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: TRYNEK 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Rodzinne centrum sportu - RCS

5. Opis projektu 
Projekt rodzinnego centrum sportu zawiera: 1. Przygotowanie terenu pod obiekt sportowy w tym usunięcie darni wraz jej
utylizacją, ukształtowanie terenu, jego wyprofilowanie, posianie trawy w miejscach jej ubytku. 2. Wykonanie zabezpieczenia
boisk w postaci piłkochwytów na całym obwodzie obiektu z dwoma wejściami. 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej wylewanej w całości w tym przygotowanie podłoża z kruszywa łamanego zgodnie ze wskazaniami producenta.
4. Montaż sprzętu sportowego w tym 4szt. koszy do koszykówki, 2-ch zestawów do siatkówki oraz 4szt. bramek sportowych. 5.
Montaż tablicy informacyjnej. 6. Montaż małej architektury w tym 2szt. ławek i kosza na odpady. Poszczególne elementy
kosztów wskazane przez wnioskodawcę: 1. Projekt - koncepcja zagospodarowania i usytuowania obiektu w terenie 10 000zł 2.
Przygotowanie terenu pod obiekt, prace ziemne 35 000zł 3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną 38 000zł 4.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej i wyrysowanie linii 72 000zł 5. Elementy infrastruktury sportowej wraz z montażem 40
000zł 6. Piłkochwyty wraz z montażem 23 000zł 7. Elementy małej architektury - ławki i kosz na odpady 2 000zł Łącznie : 220
000zł  

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Na terenie ZSP NR1 w Gliwicach przy ulicy Kilińskiego 1 znajduje się duży teren na którym mogłoby powstać rodzinne centrum
sportu. Teren ten posiada duży potencjał, jest ogólnie dostępny, ogrodzony i bezpieczny. Strefa rekreacyjno-sportowa byłaby
rozwiązaniem komplementarnym do istniejących już placów zabaw realizowanych między innymi Budżetu Obywatelskiego.
Powstanie rodzinnego centrum sportu byłoby odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej dotyczącej tworzenia miejsc
rekreacyjno-sportowych. Powstałe obiekty pomogłyby w znacznym stopniu zaktywizować sportowo dzieci, młodzież oraz
dorosłych do róźnorodnej aktywności fizycznej. Szczególnie po zakończeniu pandemii która przyczyniła się do spadku
aktywności ruchowej. Miejsce to będzie stanowić przestrzeń sprzyjającą integracji społeczności lokalnej.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 

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
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