GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2021-03-07 13:26:28

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: KOPERNIKA
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: KOPERNIKA

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Monitoring zewnętrzny placu / terenu przy ul. Jowisza

5. Opis projektu
Objęcie monitoringiem zewnętrznym kluczowego miejsca na osiedlu Kopernika: główne miejsce - działka nr 119 i działki
wokoło: - działka nr 102 - działka nr 103 - działka nr 111 - działka nr 265 - działka nr 266 teren, na którym znajdują się stoły do
ping ponga, parking, ulica, plac zabaw, sklep żabka, droga i ścieżki piesze.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Celowość tej inwestycji jest w pełni uzasadniona bowiem, aby poprawić bezpieczeństwo w miastach i obiektach użyteczności
publicznej, coraz częściej instaluje się systemy monitoringu wizyjnego. Umożliwiają one obserwowanie i kontrolowanie sytuacji
w wielu miejscach jednocześnie. Monitoring zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy oraz jest pomocny w
identyfikacji wykroczeń drogowych i aktów wandalizmu. Miejsce, które zostało wskazane w niniejszym wniosku jest jednym z
kluczowych miejsc na osiedlu Kopernika, gromadzącym sporą ilość osób i dzieci zarówno w dzień jak i późnym wieczorem i nie
jest w ogóle objęte monitoringiem. Na środku (na działce nr 119) umieszczone są stoły do ping - ponga i ławki. Teren ten z
założenia miał służyć jako teren rekreacyjno sportowy i być miejscem spoczynku dla osób starszych i dzieci – w chwili obecnej
służy jako miejsce przesiadywania osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. W niedalekiej odległości od działki nr
119 mieści się sklep Żabka (czynny do późnych godzin nocnych) co powoduje, że od wielu miesięcy pogorszyło się znacznie
bezpieczeństwo mieszkańców i komfort zamieszkiwania tym miejscu. Głośne i wulgarne zachowywanie się naruszające ciszę
nocną, załatwianie swych potrzeb fizjologicznych publicznie, zaśmiecanie kapslami i butelkami terenów zielonych wokoło,
nagminne spożywanie alkoholu w niedalekiej odległości od placu zabaw to w chwili obecnej standard. Nie pomagają wizyty
wzywanej często Policji i Straży Miejskiej. Bloki wokoło oraz budynki użyteczności są często niszczone przez tzw.
pseudografficiarzy (Wspólnoty Mieszkaniowe kilkukrotnie na własny koszt zmuszone były usuwać te akty wandalizmu z
elewacji budynków). Na działce 102 w bliskiej odległości od działki 119 mieści się plac zabaw dla małych dzieci (który
niejednokrotnie był niszczony przez starszą młodzież – wyłamana brama wejściowa, pogięty płotek, dewastacja huśtawek).
Wokoło działki 119 biegnie jednokierunkowa ulica – niestety samochody poruszają się po tej ulicy z bardzo dużą prędkością
pomimo, że jest tam ograniczenie prędkości i teren zabudowany. Ulica ta sąsiaduje z placem zabaw, a więc istnieje ryzyko
potrącenia dzieci i młodzieży przechodzących licznie w tym miejscu. Na terenie tym umiejscowiona jest także droga
prowadząca z przystanku autobusowego do ZSO nr 8 w Gliwicach. Drogą tą w sezonie szkolnym przemieszcza się duża ilość
osób młodych uczęszczających do szkoły. W chwili obecnej monitoring w tym miejscu jest jedną z kluczowych potrzeb
mieszkańców i odpowiada na zgłaszane oraz zidentyfikowane przez lokalną społeczność problemy (często poruszane za
zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych). Zamontowanie monitoringu w tym miejscu spowoduje: - zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców - pomoże w identyfikacji wykroczeń drogowych i naruszania przepisów ruchu drogowego w
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terenie zabudowanym - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przebywających „na” i w okolicach placu zabaw oraz zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa ich rodziców - wyeliminuje zjawisko istniejącej patologii – zakłócania ciszy nocnej i spożywania
alkoholu w miejscu publicznym - wpłynie na bezpieczeństwo młodzieży przemieszczającej się do i ze szkoły, - będzie miało
działanie prewencyjne (dzięki monitoringowi uniknie się aktów wandalizmu bloków, elewacji budynków, ławek, stołów do ping
ponga, placu zabaw, zieleńców czyli wszystkich tych miejsc i elementów otoczenia finansowanych ze środków gminy, znacząco zmniejszy się bądź też całkowicie uniknie konieczność wzywania Policji i Straży Miejskiej i tym samym podejmowania
z ich strony częstych interwencji. Projekt ten jest możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Po
przeanalizowaniu poprzednich edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wynika, że miejsc objętych monitoringiem powstało
w przeciągu ostatnich lat w ramach środków GBO bardzo dużo - w różnych dzielnicach Gliwic i za różne kwoty (np. dzielnica
śródmieście, pięć punktów monitoringu miejskiego w okolicach Błogosławionego Czesława (24 kamery), Sośnica, Trynek,
Wilcze Gardło). A zatem jest to inwestycja możliwa do wykonania w czasie i spełniająca pozostałe kryteria, a przede wszystkim
inwestycja odpowiadająca zgłaszanym potrzebom lokalnej społeczności.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
główne miejsce - działka nr 119 i działki wokoło: - działka nr 102 - działka nr 103 - działka nr 111 - działka nr 265 - działka nr
266 teren, na którym znajdują się stoły do ping ponga, parking, ulica, plac zabaw, sklep żabka, droga i ścieżki piesze

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: Teren do objęcia monitoringiem.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 284353 B

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

