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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-2470/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia7 lipca 2020 r. 

 
 

 
 

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI2021 

 

WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
Uwaga! Wnioski należy składać w terminie od 13 do 27 lipca 2020 r. 

 

1. Dane wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko 

 

Patryk Rempała 

 

Adres zamieszkania 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Dane wnioskodawcy do szybkiego kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków 

Numer telefonu i/lub 
adres e-mail 

603 202 612 

patryk.rempala@zhp.net.pl 

Uwagi do wnioskodawców: 

1. Do zgłaszania projektów ogólnomiejskich uprawnieni są mieszkańcy Gliwic. 

2. Do zgłaszania projektów dzielnicowych uprawnieni są mieszkańcy dzielnicy, której wniosek dotyczy. 

3. Informacje dotyczące proponowanego projektuznajdujące się na kolejnych stronach stanowią integralną część wniosku. 

 

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. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych -iod@um.gliwice.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

4. Podstawa prawna: RODO art. 6.1.c, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713), §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. Śl. z 2018 r., poz. 8156 z późn. zmianami). 

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 2021 zgodnie z opisem 

znajdującym się w dalszej części formularza. 
 

Data i podpis wnioskodawcy  

 

 
      ……………………         …………………………… 
     data         podpis 
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2. Typ projektu 

□ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI □ PROJEKT DZIELNICOWY 

 

Uwagi do wnioskodawców: 

Wnioskodawca może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy – każdy na odrębnym formularzu. 

 
 

3. W przypadku projektu dzielnicowego – nazwa dzielnicy, na terenie której ma być 

realizowany  

 

 

Nie dotyczy. 

 
 

Uwagi do wnioskodawców:  

Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie 

nazwy zwyczajowe). Nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod 

adresemhttps://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_ 

 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu 

 

 
Zbiórki zuchów i harcerzy. 

 
 
 

Uwagi do wnioskodawców:  

Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek 

weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymi. 

 
5. Opis projektu 

 

 

Projekt „zbiórki zuchów i harcerzy” ma na celu zachęcenie młodych mieszkańców Gliwic w 
wieku od 6 do 18 lat do skorzystania z oferty nieodpłatnych dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych oraz częściowo odpłatnych weekendowych wyjazdów (nie więcej niż w 

50%). 

 

Zajęcia oraz weekendowe wyjazdy powinny mieć charakter edukacyjny, w szczególności w 

zakresie patriotyzmu, postaw obywatelskich, komunikacji interpersonalnej, ekologii, 
terenoznawstwa, survivalu, sportu czy też udzielania pierwszej pomocy.  

 

W ramach projektu powinno zostać zorganizowanych: 

- 30 spotkań dla 10 grup (łącznie 300 spotkań), każda grupa powinna liczyć od 12 do 20 

osób, czas każdego spotkania powinien wynosić 2h, zaś spotkanie powinno odbyć się na 
terenie Miasta Gliwice; 

-10 weekendowych wyjazdów na terenie woj. Śląskiego, w szczególności powiatu 

gliwickiego, dla grup od 12 do 30 osób, każdy wyjazd powinien być dwunoclegowy oraz 

powinien odbywać się w miejscu blisko natury. 

 
Program zajęć i wyjazdów powinien w szczególności uwzględniać kierunki: 

• zajęcia w ruchu – wszelka aktywność na świeżym powietrzu – na łonie przyrody, 

z szacunkiem do natury. Propagowanie zdrowych zachowań, wędrówki, biwakowanie 

i obozowanie, wspólne przygotowywanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków; 

• ciekawość świata – ciekawość Polski, Europy, świata; ludzi i kultur; przyrody – jej 

piękna i praw działania. Ciekawość po to, by poznać. Poznać po to, by działać; 

https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_
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• sprawności na całe życie – rozbudzanie zainteresowań, praktyczna nauka umiejętności 

przydatnych w życiu, techniki z różnych dziedzin życia, a także samoorganizacja, pilność 
i rzetelność w realizowaniu zadań; 

• braterstwo – przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic, nawiązywanie 

i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, sprzeciwianie się przemocy; 

• radosny patriotyzm – promowanie Polski w świecie, optymizm i wiara we własne 

możliwości, postawa obywatelska, radosne przeżywanie świąt państwowych, orientowanie 
się w osiągnięciach Polaków. 

 

Szacunkowy koszt projektu to: 180 000 zł 

Wyliczony na podstawie: 

- szacunkowy koszt jednego spotkania to 500 zł (20 osób * 25 zł) 

- szacunkowy koszt jednego wyjazdu to 3000 zł (30 osób * 100 zł) 
 

Uwagi do wnioskodawców:  

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. 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. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (realizacja projektów powinna odpowiadać 

na zidentyfikowane potrzeby społeczne) 

 

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie na zorganizowane form edukacyjno-wychowawczych 

po zajęciach szkolnych dla dzieci i młodzieży z Gliwic. Często, po skończeniu lekcji w szkołach, 

młodzi ludzie pozostawieni sami sobie, spędzają czas przed ekranem komputera czy 

telewizora lub robiąc rzeczy, które mogą niekorzystnie odbić się na ich zdrowiu. Dzieje się tak 

głównie, dlatego, że młodzież nie potrafi go sobie zagospodarować, a ponadto nie znają 
możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, np. uprawiając sport, odwiedzając placówki 

kulturalne, rozwijając zdolności artystyczne czy podnosząc swoje umiejętności z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, orientacji w terenie.  Dodatkowo, dzieci i młodzież coraz częściej 

nie potrafią pracować w grupie, przez co młodzi ludzie coraz rzadziej spotykają się ze swoimi 

rówieśnikami zamykając się w wirtualnym świecie. 

Realizacja tego projektu zapewni młodym ludziom pozalekcyjną aktywność. Dzięki temu, że 

zostaną oni zapoznani z możliwościami aktywnego, kulturalnego i twórczego spędzania 
wolnego czasu w sposób bezpieczny, młodzież będzie miała wiedzę na temat tego, jak lepiej 

może wykorzystać swój czas wolny. 
 

 

W przypadku projektów ogólnomiejskich do wniosku należy dołączyć listę poparcia co 

najmniej 150 mieszkańców Gliwic, na formularzu określonym w załączniku nr 4 
do zarządzenia nrPM-2470/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020 r. 


