
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-10 22:38:02

1. Dane Wnioskodawcy

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

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Latarnie solarne - Poprawa Bezpieczeństwa

5. Opis projektu 
Do oświetlenia terenu ROD „Mimoza” potrzebnych jest 26 szt. lamp solarnych. Szacowana cena 1 szt.lampy to 4 tys.zł brutto,
co daje łaczną kwotę 104 tys.złotych. Jest to całkowity koszt realizacji projektu. Lampy solarne stanowią odnawialne źródło
energii i nie mają żadnego szkodliwego wpływu na środowisko. Ponadto, ze względu na bardzo niewielkie wymagania przy
montażu nie naruszają infrastruktury ogrodów działkowych. Jest to też łatwo odwracalna inwestycja w przypadku zmiany
przeznaczenia terenu, który obecnie zajmują ogrody oraz daje możliwośc wtórnego wykorzystania lamp dla potrzeb miasta.
Realizacja takiej inwestycji z własnych środków ROD „Mimoza” nie jest możliwa, ze względu na brak środków finansowych.
Pragniemy podkreślić, że dołożymy wszelkich starań aby inwestycja służyła przez długie lata zarówno działkowcom jak i
mieszkańcom Szobiszowic i Zatorza.  

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Ogrody ROD „MIMOZA” znajdują się w obrębie dzielnicy Szobiszowice. Stanowią własność Miasta Gliwice i od 1955 r znajdują
się pod patronatem Polskiego Związku Działkowców. Obejmują teren między ulicami Gierymskiego, Tarnogórską oraz Św.
Marka o łącznej powierzchni 5,1816 hektara. Na tej powierzchni znajduje się 157 działek ogrodowych, do użytkowania których
uprawnionych jest 204 członków PZD i ich rodzin. Jest to miejsce bardzo istotne dla lokalnej społeczności, to również bardzo
ważny teren zielony dla naszej aglomeracji miejskiej. Ogrody działkowe kształtują zdrowe środowisko dla człowieka.
Wkroczyliśmy już w XXI wiek, lecz działki i ogrody działkowe są nadal potrzebne, zarówno  ludziom  tzw. III wieku jak i dla
młodych rodzin z dziećmi, których w ostatnich latach coraz więcej jest w ogrodach działkowych. Działka nadal jest niekiedy
jedynym miejscem szeroko rozumianego wypoczynku. Codziennością  stał się weekend na działce oraz  urlop, a wielu naszych
seniorów i nie tylko - przebywa na działce od wiosny do jesieni. Działka jest działką rodzinną, na której pracują i wypoczywają
rodzice, dzieci i wnuki. Zważywszy na trwającą pandemię COVID -19 i związaną z tym izolację społeczną działka ogrodowa to
obecnie jedyne miejsce, które pozwala na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego dużej grupie społecznej jaką
stanowią działkowcy oraz ich rodziny. Aby podnieść możliwość bezpiecznego przebywania na działkach po zmroku jak również
mając na względzie uniemożliwienie dewastacji i okradanie działek, przez osoby nieuprawnione zwracamy się do Państwa z
wnioskiem o sfinansowanie oświetlenia alejek lampami solarnymi. 

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
GLIWICE ul. Tarnogórska, Gierymskiego, Świętego Marka



8. Dodatkowe załączniki 

Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

nazwa pliku: GOTOWE.ZIP.ZIP
typ pliku: zip
wielkość pliku: 1714819 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
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