Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-5487/2022
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23.02.2022 r.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI
2023
WNIOSEK O REALIZACJĘ PROJEKTU
1. Dane wnioskodawcy

Uwaga! Wnioski należy składać w terminie od 1 do 21 marca 2022 r.

imię
nazwisko
ulica
adres zamieszkania

numer budynku

numer lokalu

kod pocztowy
miejscowość

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
numer telefonu
adres e-mail
Dane kontaktowe do publicznej wiadomości (pole nie jest obowiązkowe)
Poniżej można wpisać dane, dzięki którym mieszkańcy będą mogli kontaktować się z wnioskodawcą w sprawie
złożonego projektu. Można podać dowolnie: imię lub imię i nazwisko, numer telefonu lub adres mailowy. Dane te
będą udostępniane na wniosek zainteresowanych.

Uwagi
1.
2.
3.

do wnioskodawców:
Do zgłaszania projektów ogólnomiejskich uprawnieni są mieszkańcy Gliwic.
Do zgłaszania projektów dzielnicowych uprawnieni są mieszkańcy dzielnicy, której wniosek dotyczy.
Wnioskodawca może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy – każdy na odrębnym
formularzu.

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 Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gods.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 2021 r. poz. 1372 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.
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.

Zgłaszam wniosek do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zgodnie z opisem
znajdującym się w dalszej części formularza.
miejscowość,
data

podpis składającego
wniosek

2. Typ projektu (proszę zaznaczyć właściwy)

□

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

□

PROJEKT DZIELNICOWY

3. W przypadku projektu dzielnicowego – nazwa dzielnicy, na terenie której ma być
realizowany
Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady
Miasta (a nie nazwy zwyczajowe). W przypadku trudności z określeniem dzielnicy zaleca się na etapie
przygotowywania wniosku kontakt z GODS.

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli będzie to uzasadnione
względami informacyjnymi.

5. Opis projektu
1. Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
2. Należy doprecyzować miejsce, w którym projekt ma być realizowany.
3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub
skierowanego do ogółu mieszkańców.
4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta
Gliwice i pozostających w jego władaniu.
5. Projekt powinien spełniać zasady uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1062). Należy
zwrócić uwagę na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. osób z niepełnosprawnościami; osób starszych;
kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi (w tym z wózkami dziecięcymi).
6. Pozostałe kryteria, jakie powinien spełniać projekt, zostały określone w Uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Ogólnodostępność oznacza możliwość korzystania z efektów projektów przez wszystkich zainteresowanych
mieszkańców, a w przypadku projektów o ograniczonej liczbie uczestników – konieczność przeprowadzenia otwartej
rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych kanałów informacyjnych. We wniosku należy opisać, w jaki sposób to
kryterium zostanie spełnione.
W przypadku projektu, którego realizacja dotyczy miejskiej jednostki (np. szkoły) wnioskodawca powinien wcześniej
skonsultować swój pomysł z kierownikiem jednostki i uzyskać jego oświadczenie. Na stronie https://bip.gliwice.eu/
w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” zamieszczono wzór takiego oświadczenia.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Realizacja projektów powinna odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby społeczne.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji (pole nie jest obowiązkowe)
Proszę określić miejsce lub obszar, na którym realizowany będzie projekt. Jeśli projekt ma charakter inwestycyjny lub
remontowy, proszę podać nazwę ulicy, numer budynku oraz wskazać nr działki i obręb. Jeśli projekt ma charakter
nieinwestycyjny w tym miejscu można podać nazwę ulicy, numer budynku lub inne dane proponowanej lokalizacji
realizacji projektu.

Załączniki:

□ dla projektów ogólnomiejskich - lista poparcia, na formularzu papierowym określonym w
załączniku
nr
4
do zarządzenia
nr
PM-5487/2022
Prezydenta
Miasta
Gliwice
z dnia 23.02.2022 r. Głosy poparcia z list papierowych są sumowane z elektronicznymi głosami
poparcia zbieranymi na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Łącznie projekt musi
uzyskać minimum 150 głosów poparcia mieszkańców Gliwic,

□ oświadczenie o zapewnieniu ogólnodostępności,
□

inne (wymień jakie; np. proponowany harmonogram realizacji inwestycji, wstępny
kosztorys
inwestycji):
……………………………………………………………………………………………

