
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-19 17:24:34

1. Dane Wnioskodawcy

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

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Siłownia sportowa na świeżym powietrzu

5. Opis projektu 
Celem projektu jest wybudowanie oświetlonej siłowni na świeżym powietrzu dla sportowców. Siłownia dla crosfitowców, street
workout i kalisteniki w tym miejscu mogłaby stać się miejscem niepowtarzalnym na mapie całego województwa ponieważ
górka saneczkowa w sąsiedztwie umożliwiłaby wykonywanie dodatkowo całkowicie innej gamy ćwiczeń kierowanych dla
sprinterów, biegaczy górskich, wspinaczy, rowerzystów górskich. Jest to projekt dzielnicowy jednak dzięki swojemu
niepowtarzalnemu charakterowi odpowiadający na potrzeby mieszkańców całego miasta, a nawet sąsiednich gmin. Istniejące
już parkingi tylko zachęciłby do korzystania z miejsca większej rzeszy sportowców. Najważniejszym wyposażeniem siłowni
powinny być liczne drążki dla kalisteniki ale także dla crossfitowców liny i sztangi (tak jak w parku Chrobrego). Mile widziana
będzie ciężka opona, skrzynie do wskakiwania, lina do wspinaczki, kamienie wspinaczkowe do treningu chwytów, miejsca do
odbijania piłek treningowych (prywatnych), płaski obszar do wykonywania , rozgrzewek, ćwiczeń z własnym sprzętem,
pompek, podskoków, rozciągania, jogi i ćwiczeń w grupach (dla osób w każdym wieku), ławki dla odpoczynku.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
W Gliwicach istnieją już 24 siłownie z czego tylko 2 kierowane są dla sportowców. Mowa o siłowniach na osiedlu Kopernika
oraz w Parku Chrobrego. Z tego co mi wiadomo podobnego rozwiązania - siłownik sportowej i górki saneczkowej - nie udało się
wprowadzić nigdzie indziej w okolicy ponieważ tego typu górki są ewenementem w naszym województw, a możliwe że i w
całym kraju. Połączenie siłowni sportowej z górką saneczkową może odmienić wizerunek osiedla Obrońców Pokoju które
dotychczas w największym stopniu dbało o potrzeby najmłodszych (liczne place zabaw) i najstarszych (siłownia, ławeczki,
trasa pod lasem) jego mieszkańców zapominając trochę o osobach w sile wieku, a już na pewno aktywnych sportowcach,
których na osiedlu nie brakuje. Najlepiej o wzroście liczby młodych mieszkańców naszego osiedla, którzy decydują się na
powiększenie rodziny - potencjalnych sportowców - świadczy powiększająca się liczba miejsc w naszym przedszkolu i
rozbudowa żłobków w okolicy. Młodzi rodzice potrzebują nie tylko placów zabaw aby dzieci miały gdzie się wyszaleć ale także
takiego miejsca dla siebie oprócz boiska sportowego na terenie szkoły - dedykowanego dla sportów zespołowych. Siłownia
powinna w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na integrację na osiedlu młodych rodziców. W szczególności tych ojców i matek
wracających do formy, cierpiących na brak czasu na dojazdy do siłownik w innych częściach miasta. Liczni rodzice aktualnie
spędzają czas z swoimi pociechami na różnych placach zabaw - co jest wygodne jednak nie sprzyja integracji całej
społeczności. Dzięki siłowni sportowej powstałby jeden centralny punkt osiedlowy, gdzie po położeniu dzieci spać można by
było wyjść poćwiczyć i poznać inne osoby o podobnych pasjach. Sport w końcu jest jedną z tych pasji która najmocniej
jednoczy ludzi. Brak takiego miejsca na osiedlu jest szczególnie odczuwalny w czasie pandemii gdy wyłącznie takie siłownie
mogą funkcjonować. Jestem jednak przekonany, że w "normalnych czasach" może sprawdzić się równie dobrze i przyciągnąć



uwagę sportowych mieszkańców innych dzielnic naszego miasta.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
Osiedle Obrońców Pokoju w sąsiedztwie górki saneczkowej lub na okolicznych zielonych działkach.

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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