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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.02.2018 r., pragnę 

poinformować, że siłownia znajdująca się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zgierzu została wybudowana w ramach realizacji zadania 

pn.: „Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Zgierzu". Wniosek opiewał na kwotę 195 000 zł brutto. 

Wnioskodawca projektu uprawnił Gminę Miasto Zgierz do przetwarzania jego 

danych osobowych tylko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Zgierskiego 

Budżetu Obywatelskiego, w związku z czym, Gmina Miasto Zgierz nie jest 

upoważniona do publikowania danych personalnych wnioskodawców projektów 

zgłoszonych do Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) 

Zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" zostało wykonane przez firmę 

wyłonioną w trybie negocjacji z wolnej ręki, po wcześniejszym unieważnieniu 

przetargu z powodu braku złożonych ofert, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 

2018). Wykonawcą zadania była firma Usługowo - Handlowa „Gwarant" - Rafał 

Majka, z siedzibą w Zgierzu. 

Opisywane zadanie zostało wykonane za 194 000 zł brutto. W ramach jego, 

Wykonawca wykonał dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich 
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niezbędnych dokumentów formalno - prawnych warunkujących wykonanie robót 

budowlanych, wykonał rozbudowę hali zapaśniczo - łuczniczej o nowe 

pomieszczenie oraz dostarczył wymagany sprzęt, zgodnie ze zgłoszonym do 

Budżetu Obywatelskiego projektem. 

W siłowni, poza sprzętem dostarczonym w ramach II Edycji Zgierskiego 

Budżetu Obywatelskiego, znajduje się sprzęt należący do Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. 

Zgodnie z Regulaminem Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, projekty 

wykonywane w ramach budżetu powinny spełniać zasadę ogólnodostępności. Tak 

jak i inna infrastruktura sportowa, będąca w użytkowaniu przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Zgierzu, tak i nowa siłownia przy hali zapaśniczo łuczniczej, jest 

dostępna dla wszystkich mieszkańców Zgierza. Siłownia jest dostępna od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, za wyjątkiem godzin 

przeznaczonych na zorganizowane treningi dzieci, według grafiku. Należy podkreślić, 

że każda osoba korzystająca z zasobów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

zobowiązana jest do przestrzegania jego wewnętrznych regulaminów. 


