GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
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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
Zielone funkcjonalne podwórko

5. Opis projektu
Projekt Zielone Podwórko, to pomysł na poprawę funkcjonalności i estetyki. Po wykonaniu alejek, zatoczek, oświetlenia i małej
architektury (ławki/kosze) z projektu GBO 2020 r pozostaje zadbać o teren zielony. Proponuję całą działkę oczyścić z
pozostałości obrzeży, wyrównać, wyłożyć świeżą trawą z rolki. Przy alejkach udekorować ozdobnymi nasadzeniami (można
szczepione drzewka). Istniejące nasadzenia poddać pielęgnacji, wydzielić krawężnikiem wykonać ściółkowanie korą. Po drugiej
stronie parkingu, w sąsiedztwie śmietnika, wykonać pielęgnacje drzew, również teren oczyścić, nasadzić trawę, wykonać 1
miejsce postojowe, usunąć resztki berberysa, dosadzić gęsto liguster. Przy stacji gazowej, oczyścić teren, wyrównać, przy
ogrodzeniu gazowni nasadzić trawę ozdobną wysoką (pampasowa czerwona lub biała) a przed nią hortensje drzewiasta jak w
Parku Chopina. W dalszej części, przy parkingu zrobić pielęgnację berberysu, wyłożyć włókninę i wykonać ściółkowanie korą.
W miejscu zlikwidowanego kiosku ruchu, zbudować 3-4 miejsca postojowe poprawiając funkcję tej lokalizacji. Na działce 969
podczas inwestycji związanej z parkingiem (2019r), stawialiśmy auta. Działka choć była piękną zieloną, została rozjeżdżona.
Nawyk parkowania przejęli inni porzucając tam również wraki samochodów, przyczep. Chcielibyśmy przywrócić jej
dotychczasowy stan, dlatego wnoszę o oczyszczenie terenu, wyrównanie terenu, posianie trawy i zasadzeniu ~ 10-20 drzew
brzozy (min 250 - 300 m wysokie) pomiędzy blokami, jako kontynuacja znajdujących się tam drzew brzozy.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Piękne i funkcjonalne podwórko to niewielkie, ale ważne dla mieszkańców inwestycje. Idealnie wpisuje się w potrzeby
społeczne mieszkańców. Niewielkim nakładem finansowym można, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wpłynąć na
jakość podwórek wokół domów mieszkańców miasta. W wielu miastach są dedykowane programy dla wspólnot/spółdzielnie z
dofinansowaniem miasta (75%/25%). W Gliwicach takiego programu niestety nie ma, dlatego wnoszę wniosek do GBO.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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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

