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: SOŚNICA
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: SOŚNICA

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Zielony skwer Sośnicy z elementami naturalnego i dydaktycznego placu zabaw dla dzieci.

5. Opis projektu
Zielony skwer Sośnicy przy Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach-Sośnicy ul. Jedności 35 ( przed wiatą śmietnikową) będący
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach z elementami naturalnego i dydaktycznego placu
zabaw dla dzieci będzie zawierał: 1) Skwer z nasadzonymi drzewami, krzewami (jarząb pospolity, platan, berberys, tawula
szara , dereń kwiecisty, żylistek i inne) - częściowo na skwerze a częściowo przy boisku szkolnym po fragmentarycznym
zdemontowaniu kostki brukowej. Tablice dydaktyczno-ekologiczne -nazwy zasadzonych drzew, krzewów w języku polskim,
angielskim, Braille'a, QR kod. Elementy malej architektury: - 2 ławki z wbudowanymi panelami słonecznymi - 2 kosze na
śmieci metalowe z daszkiem 2) Naturalny plac zabaw pobudzający do obcowania z przyrodą i rozbudzający dziecięcą
ciekawość : belka równoważna tor przeszkód 8 bramek trap ruchomy kładka na sprężynie pale sprawnościowe sensoryczna
tablica manipulacyjna Montessori tablica manipulacyjna - Muzyczny Krokodyl duży zegar dydaktyczny alfabet Braille'a napis
:Dzień dobry w języku polskim, angielskim, Braille'a . 3) farba tablicowa , która pokryje mur betonowy.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Zielony skwer Sośnicy z elementami naturalnego i dydaktycznego placu zabaw dla dzieci wykonany z elementów
drewnianych, plastikowych , metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany obok
dwóch boisk szkolnych na szkolnym terenie zielonym, które idealnie nadaje się do tego celu. Będą mogli z niego korzystać
młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren zielony i boiska są
ogólnodostępne. Zasadzenie nowych drzew , krzewów pozwoli na uzyskanie miejsca przytulnego i zacienionego, którego
brakowało do tej pory. Stworzenie punktów zieleni - zarówno nasadzeń drzew , krzewów oswoi przestrzeń, pozwoli cieszyć się
lepszą jakością powietrza, rozbudzi wrażliwość ekologiczną, da wypoczynek oczom. Zakątek ten będzie również miejscem
wytchnienia dla dzieci i rodzin szczególnie w upalne dni oraz wpłynie na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci.
Dodatkowym atutem będą tablice dydaktyczno-ekologiczne podające nazwy drzew, krzewów w języku polskim, angielskim ,w
alfabecie Braille'a i kod QR, które pozwolą na dotarcie z informacją do większej liczby odbiorców. Dla osób chcących odpocząć
znajdą się 2 ławki z wbudowanymi panelami słonecznymi przez które uzyskujemy przyjazny środowisku dostęp do energii.
Ławki wyposażone będą w ładowarki USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych (kabel do ładowania pozostaje w gestii
użytkownika). Każda z ławek wykonana jest ze stali, drewna i szkła hartowanego z możliwością wyboru koloru lakierowania.
Ponadto każda ławka posiada miejsce na umieszczenie logotypu - w naszym przypadku herbu miasta. Stanowi to dobry aspekt
promocyjny dla miasta. Proponowany w tym miejscu niewielki plac zabaw wyposażony zostanie w elementy , które nie
występują na terenie innych placów w Sośnicy, co zwiększy jego atrakcyjność . Mur betonowy oddzielający to miejsce od
prywatnych posesji mógłby być pomalowany farbą tablicową , co stworzy możliwość prezentacji przez dzieci swoich prac
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plastycznych za pomocą kolorowej kredy. Można by również zamieścić tablice manipulacyjne Montessori , tablice muzyczne,
zegar dydaktyczny, które wspierałyby dziecko w jego odkrywaniu siebie i poznawaniu świata. Z kolei tablice z alfabetem
Braille'a dają równe szanse wszystkim w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz pozwolą dzieciom na bliższe poznanie tego
alfabetu. Zielony skwer Sośnicy z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko
wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom i rodzinom z okolicy. Będzie on pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż
pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów oraz komputerów bezpiecznie , aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, uczyć
się i bawić.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
8. Dodatkowe załączniki
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

