GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2021-03-19 21:33:52

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

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
„Zaułek Wandy” - strefa/trakt aktywnego seniora i sąsiada.

5. Opis projektu
Projekt będzie polegał na zakupie i instalacji elementów/urządzeń rehabilitcyjno-rekreacyjnych (jak np.: koła Tai-Chi;tablica ze
spiralą/drabinką; zestaw ławka z ruchomą platformą/rowerkiem/młynkiem/tablicą do ćwiczenia pamięci; ścieżka z poręczami i
elementem do ćwiczeń; młynek/koło/drabinka; huśtawka dla seniorów; elementy małej architektury jak np.: stół do
chińczyka/szachów/warcaby,itp.) oraz przygotowaniu podłoża pod ich instalację wraz z zagospodarowaniem terenu. Elelemnty
w jednym miejscu mogą tworzyć strefę rekreacyjną (np. w formie koła) ale część z nich można będzie zainstalować wzdłuż
deptaka aby uzyskać efekt atrakcyjnego „traktu” z elementami do ćwiczeń i gier (szachy/warcaby).

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Zabawa łączy ludzi w różnym wieku, niwelując różnice pokoleniowe. W wieku poprodukcyjnym jest ponad 25% mieszkańców
Gliwic . W dzielnicy Zatorze również wielu mieszkańców, to emeryci. Często widać ich na ulicach naszej dzielnicy w
towarzystwie wnuków, z któymi odwiedzają pobliskie place zabaw ale też spacerujących na przykład ze swoimi czteronożnymi
pupilami. Sporą grupę stanowią ludzie, którzy pracowali w zakładach przemysłowych regionu (kopalnie,huty), a także byli
pracownicy kolei (wiele budynków mieszkalnych naszej dzielnicy,to budynki należące niegdyś do PKP). Ze względu na rodzaj
wykonywanej pracy, starsze pokolenie naszej dzielnicy boryka się z wieloma schorzeniami, które niejednokrotnie wymagają
regularnych wizyt w poradniach rehabilitacyjnych. Obserwując tą grupę mieszkańców naszej dzielnicy nie sposób nie odnieść
wrażenia,ze brak jest dla nich niemalże jakiejkolwiek formy ogólnodostępnych miejsc do aktywności rehabilitacyjnej (za
wyjatkiem dostępu do plenerowej siłowni w pobliżu lasu i samego kompleksu leśnego z nowopowstałą tężnią. Elementy siłowni
na wolnym powietrzu nie są jednak odpowienimi urządzeniami dla osób z tej grupy wiekowej, a sama tężnia pozwala jedynie
na ograniczoną formę aktywności (spacer dookoła lub miejsce do siedzenia). Elementy małej architektury oraz urządzenia
rehabilitacyjne wskazane w projekcie pozwolą odpowiedzieć na realne potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy,a w
szczególności okolicy deptaka przy Wandy. Osoby starsze podczas spaceru z wnukami czy psem bedą mogły skorzystać z
urządzeń im dedykowanych ale nie tylko im. Będzie dochodziło również do częstszych spotkań „pod gołym niebem” sąsiadów,
np.; przy stole do szachów czy chińczyka, a także do niwelowania różnic pokoleniowych, gdyż tym razem wnuki będą mogły
się pobawić na „placu zabaw dziadków”;) Mamy nadzieję, że deptak w tej części naszej dzielnicy, który stanowi ulica Wandy
stanie się nie tylko miejscem do wyprowadzania czworonogów ale i fantastycznym przykładem na to, że można stworzyć
miejsce przyjazne seniorom i sąsiadom, czyli nam wszystkim - mieszkańcom Zatorza.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
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obręb ulicy Wandy, np.: kolista strefa aktywności-działka 929/2-na przedłużeniu linii wyznaczonej granicami działek 785 i 786;
ewentualnie pojedyncze elementy małej architektury wzdłuż całej ulicy (działki 929/1;929/2;930;931) by stworzyć efekt
"traktu"

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: GBO_2021_Zatorze_Zał.zip
typ pliku: zip
wielkość pliku: 5299244 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

