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: LIGOTA ZABRSKA
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: LIGOTA ZABRSKA

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej - etap III

5. Opis projektu
W roku 2020 rozpoczęła się rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej znajdującego się na działce 178. Okazało się, że
środki na realizację kompleksowego zadania nie są wystarczające, ze względu na zmieniające się cały czas koszty realizacji
projektu oraz oczekiwania mieszkańców. Rozbudowa opiera się na założeniach projektu pracowni 44sto, uwzględniając
nowoczesne rozwiązania oraz kierunki rozwoju, zgodne z koncepcją miasta Gliwice. Rozbudowa powinna zawierać już
uzgodnione elementy rozbudowy oraz dodatkowe, które powinny zostać ustalone w porozumieniu z Radą Dzielnicy, która jest
w kontakcie z mieszkańcami i stara się realizować wspólne oczekiwania dotyczącego tej lokalizacji. Dodatkowa rozbudowa,
powinna pokrywać się z potrzebą rozbudowy infrastruktury umożliwiającej spotkania w małym gronie mieszkańców dzielnicy,
a także pozwalająca zrealizować większe okolicznościowe wydarzenia dla mieszkańców. Wszelka rozbudowa powinna także
koncentrować się na bezpieczeństwu wdrażanych rozwiązań oraz bezpieczeństwu okolicy, ze względu na realizowane
inwestycje. Wnioskowana kwota na ten cel to 183 000 zł

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Rada dzielnicy jest w stałym kontakcie z mieszkańcami Ligoty Zabrskiej, której sama jest mieszkańcami, dlatego też dobrze
zna oczekiwania lokalnej wspólnoty. Jest to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej 2 lata temu, która została przyjęta bardzo
pozytywnie. Już dziś można obserwować osoby wracające z kościoła, czy to dzieci, czy dorosłych, którzy wybierają nową
ścieżkę przez skwer, mimo faktu, że ta nie jest dokończona na chwilę obecną. Pokazuje to jak bardzo ten obszar jest lubiany
oraz jak bardzo dalsza rozbudowa jest potrzebna i oczekiwana przez większość społeczności dzielnicy. Zakres realizacji
rozbudowy w parku pokrywa się z potrzebami mieszkańców, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie jak obszary spokojniejsze
dla osób starszych takie jak ławki pod osłoną drzew czy stoliki szachowe, poprzez siłownie na świeżym powietrzu dedykowaną
osobom w każdym wieku, kończąc na placu zabaw dla najmłodszych, gdzie dzieci mogą się wyszaleć, a w tym samym czasie
rodzice zaznają relaksu obserwując swoje pociechy oraz zielone otoczenie skweru.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Obręb: Ligota Zabrska; Numer działki: 178; Identyfikator: 246601_1.0030.178

8. Dodatkowe załączniki
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Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

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

