
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-401/19
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU
Uwaga! Wnioski należy składać w terminie od 18 marca do 1 kwietnia 2019 r.

1. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko Stanisław Franiel
Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Żerniki

Adres zamieszkania
Rada Osiedla Żerniki
ul. Warmińska 8
44-105 Gliwice

Dane wnioskodawcy do szybkiego kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków

Numer telefonu i/lub
adres e-mail

Uwagi do wnioskodawców:
1. Do zgłaszania projektów ogólnomiejskich uprawnieni są mieszkańcy Gliwic.
2. Do zgłaszania projektów dzielnicowych uprawnieni są mieszkańcy dzielnicy, której wniosek dotyczy.

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. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - iod@um.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2018 r.,  poz.  994  z  późn.  zmianami),  §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. Śl. z 2018 r., poz. 8156 z późn.
zmianami).

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, czyli wyboru zadań do realizacji, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
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.

2. Typ projektu

□ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI    PROJEKT DZIELNICOWY 
(we wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego 
zwany osiedlowym)

Uwagi do wnioskodawców:
Wnioskodawca może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy – każdy na odrębnym formularzu.

3. W  przypadku  projektu  dzielnicowego  –  nazwa  dzielnicy,  na  terenie  której  ma  być
realizowany 

mailto:iod@um.gliwice.pl


Żerniki

Uwagi do wnioskodawców: 
Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie
nazwy zwyczajowe). Ze względu na toczącą się procedurę zmiany nazwy jednostki pomocniczej z „osiedla” na „dzielnicę”, nazwę
i  obszar  jednostki  pomocniczej  należy  sprawdzać  pod  adresem  http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli.  Zmianie  ulega
wyłącznie nazewnictwo – granice dzielnic (w tym spis ulic) będą tożsame z granicami (spisem ulic) osiedli.

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu

Strefa aktywnej rekreacji, jako element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej -
rozbudowa

Uwagi do wnioskodawców: 
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek
weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymi.

5. Opis projektu 

 

Miejsce, w którym zlokalizowana jest Strefa aktywnej rekreacji, to działka nr 629/3
przy ul. Żernickiej. Jest ona kolejnym elementem „Żernickiej Trasy Rekreacyjno-
Sportowej”,  której  realizację rozpoczęliśmy trzy lata temu od siłowni na wolnym
powietrzu przy ul. Domeyki, poprzez podobną siłownię przy ul. Warmińskiej, wybudo-
waną w ubiegłym roku. W tym roku realizowana będzie budowa toru dla rolkarzy
i wrotkarzy, która została przegłosowana w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywa-
telskiego.  

W  tegorocznej  edycji  Budżetu  Obywatelskiego  na  rok  2020  chcielibyśmy
kontynuować rozbudowę Strefy aktywnej rekreacji o następujące elementy:
 

1. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym dla dzieci powyżej 14 roku życia z tzw.
linarium  (pająk  linowy)  lub  elementami  siłowni  zewnętrznej  typu  Kalistenika,
skomponowane z przewidzianym już do realizacji torem dla rolkarzy i wrotkarzy.        
Celem instalacji tych urządzeń byłoby poszerzenie oferty sportowej dla młodzieży.    
Na terenie naszej Dzielnicy istnieją lub są budowane place zabaw dla małych dzieci,
natomiast  naszej  młodzieży  chcemy  zaproponować  miejsce,  do  którego  będzie
chętnie przychodzić, i z którego urządzeń będzie chętnie korzystać.

2. Wykonanie stałego przyłącza do odbioru energii elektrycznej w okolicy uskoku te-
renu przy ulicy Żernickiej, oraz wybudowania obok stacji/punktu obsługi rowerów ze
stojakiem do wymiany przebitej dętki oraz kompresorem do pompowania kół rowero-
wych (współrzędne miejsca: 50°19'35,00"N, 18°42'39,41"E). W to miejsce, energię
elektryczną można by doprowadzić podziemnym kablem energetycznym z istniejącej
szafy energetycznej usytuowanej obok domków jednorodzinnych w okolicy boiska do
piłki  nożnej,  współrzędne miejsca  instalacji  szafy  są  następujące:  50°19'35,36"N,
18°42'41,78"E. Skrzynka z przyłączem energetycznym w tym miejscu, umożliwiałaby
zasilanie  oświetlenia budowanego aktualnie toru dla rolkarzy i  wrotkarzy,  a także
ułatwiłaby  podłączanie  urządzeń  elektrycznych  wykorzystywanych  podczas  imprez
integrujących mieszkańców naszej Dzielnicy, w czasie trwania corocznych festynów.

Uwagi do wnioskodawców: 
1. Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
2. Należy 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 inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice
i pozostających w jego władaniu.

http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli


6. Uzasadnienie  potrzeby  realizacji  projektu  (realizacja  projektów  powinna  odpowiadać
na zidentyfikowane potrzeby społeczne)

Strefa aktywnej rekreacji znajduje się w miejscu, do którego większość mieszkań-
ców  naszej  Dzielnicy  ma  bardzo  dobry  dostęp.  Jest  ona  położona  przy  trasach
rowerowo-spacerowych, z których korzystają również mieszkańcy sąsiednich Dzielnic. 
Naszym zamysłem było, aby tak usytuowana Strefa aktywnej rekreacji była kolejnym
elementem  tworzonej  „Żernickiej  Trasy  Rekreacyjno-Sportowej”  (od  „Nowego
Osiedla”  poprzez  „Centrum  Żernik”  do  „Starego  Osiedla”)  i  stanowiła  naturalne
połączenie dwóch, już istniejących ścieżek do Nordic Walkingu, które z inicjatywy
Klubu Seniora w Żernikach zostały oddane do użytkowania w 2015 roku. Poprzez to,
cała Trasa zaczynałaby się w okolicach ul. Cieszyńskiej, dalej ul. Graniczną, poprzez
siłownię przy ul. Domeyki do ul. Żernickiej, potem ul. Warmińską, obok nowej siłowni,
następnie wkraczałaby w las obok Restauracji/Hotelu „Modrzewiowy Dwór” i kończyła-
by się na ul. Stepowej. 
Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym, dążącym do szeroko rozumianej konsum-
pcji społeczeństwie sprawiają, że wartość zdrowia w życiu człowieka zeszła na plan
dalszy.  Dlatego,  nadrzędnym  celem  wybudowania  na  naszym  terenie  Strefy
aktywnej rekreacji jest propagowanie aktywności fizycznej, jako wszechstronnego
rozwijania  nie  tylko  ciała,  ale  i  ducha,  tj.  wykształcenie  wśród  młodzieży  i  osób
dorosłych potrzeby dbania o własne zdrowie. 
Wiadomym jest, że u współczesnej młodzieży występuje stosunkowo mała aktywność
ruchowa w czasie wolnym - sprzyja temu zbyt długie spędzanie czasu przed kompute-
rem, telewizorem lub ze smartfonem w ręku.  Strefa  aktywnej  rekreacji,  z nowymi
przyrządami do uprawiania ćwiczeń sportowych, byłaby miejscem służącym integracji
mieszkańców w różnym wieku. Obecnie w naszej Dzielnicy jedynymi miejscami, gdzie
można spędzić czas wolny na sportowo, to boisko szkolne i boisko do siatkówki plażo-
wej oraz siłownie zewnętrzne przy ul. Domeyki i przy ul. Warmińskiej. 
Celem instalacji nowych urządzeń byłoby poszerzenie oferty sportowej dla młodzieży,
która w Żernikach, w zasadzie, nie ma zbyt wiele miejsc, gdzie mogłaby aktywnie
spędzać  czas  wolny,  chcemy  im  zaproponować  miejsce,  do  którego  młodzi  ludzie
chętnie będą przychodzić, i z którego urządzeń chętnie będą korzystać. Chcemy, aby
młodzi  ludzie  z  naszej  Dzielnicy  mieli  możliwość  korzystania  z  tego  typu  atrakcji
w miejscu zamieszkania, bez konieczności dojeżdżania w inne miejsca naszego miasta.
Nadto, punkt naprawy rowerów przyda się każdemu, kto korzysta ze ścieżek rowero-
wych na naszym terenie i będzie służył wszystkim rowerzystom przejeżdżającym przez
naszą Dzielnicę. 
   Zróbmy to razem – nie tylko dla naszych Mieszkańców, ale i tych wszystkich, którzy
odwiedzą naszą Dzielnicę!

W  przypadku  projektów  ogólnomiejskich  do  wniosku  należy  dołączyć  listę  poparcia  co
najmniej  150  mieszkańców  Gliwic,  na  formularzu  określonym  w  załączniku  nr  3
do zarządzenia nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r.

Data i podpis wnioskodawcy (obowiązkowe)

     28 marca 2019r.
   ……………………       ……………………
                data podpis


