.....................................................................
(miejscowość, data)

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016
Dane obowiązkowe:
Imię i nazwisko
PESEL1)
Adres zamieszkania

ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Nr mieszkania
-

Warszawa

Załączam zgodę opiekuna prawnego z dnia ………………………………

tak

nie

(dotyczy osób małoletnich)

Dane fakultatywne:
Nr hologramu Karty
Warszawiaka / Karty
Młodego Warszawiaka
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Oddaję swój głos na następujące projekty:
A. W kategorii „projekty o charakterze lokalnym” (pole wielokrotnego wyboru - całkowity koszt wszystkich wybranych
projektów nie może przekraczać kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze lokalnym w obszarze terytorialnym)

Lista projektów dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dla obszaru obszar 1
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 1 000 000,00 zł
□

1.

Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka

5 055,00 zł

□

2.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół
podstawowych - Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko

5 760,00 zł

□

3.

Skwer edukacji przyrodniczej "Eko skwer"

43 911,00 zł

□

4.

Plac zabaw przy ul. Krzyżówki/Kowalczyka

345 630,00 zł
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□

5.

Znak drogowy lustro drogowe wypukłe. U18a

3 444,00 zł

□

6.

Szkolna Akademia Przyrody

46 400,00 zł

□

7.

Przyszkolne Parkingi Rowerowe

152 490,00 zł

□

8.

UTWORZENIE PLACU SPORTÓW MIEJSKICH

370 000,00 zł

□

9.

Więcej miejsca dla pieszych przy parkingach

100 000,00 zł

□

10.

Bezpieczny Przejazd Rowerowy

16 284,00 zł

□

11.

Chodnik na ul. Ćmielowskiej

100 000,00 zł

□

12.

Doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych przez ul. Odkrytą na wzór przejścia
przy ul. Grzymalitów

300 000,00 zł

□

13.

Miejsce aktywności lokalnej - 3 pokoje z kuchnią - dla Tarchomina i Nowodworów

600 000,00 zł

□

14.

TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE

103 000,00 zł

□

15.

Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym

40 000,00 zł

□

16.

REKREACJA-INTEGRACJA W PARKU PICASSA

106 500,00 zł

□

17.

Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń

9 000,00 zł

□

18.

Bezpiecznie do szkoły

26 620,00 zł

□

19.

MODERNIZACJA SKATEPARKU

600 000,00 zł

□

20.

Białołęka Razem Dla Wolontariatu

43 000,00 zł

□

21.

Uporządkowanie wału nadwiślańskiego

40 000,00 zł

□

22.

BALON SPORTOWY - HALA PNEUMATYCZNA DLA BOISKA PIŁKARSKIEGO
BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU PRZY UL. ŚWIATOWIDA 56

600 000,00 zł

□

23.

Białołęcka Klubokawiarnia Sąsiedzka (BKS)

358 422,00 zł

□

24.

Wymiana nawierzchni dróg rowerowych na asfaltową i wyznaczenie DDR na ul.
Mehoffera (odc. Strumykowa-Światowida)

537 000,00 zł

□

25.

GRILL DLA MIESZKAŃCÓW

70 000,00 zł

□

26.

Remont 2 boisk (do siatkówki i koszykówki) na Tarchominie w rejonie bazarku

85 000,00 zł

□

27.

DISC GOLF BIAŁOŁĘKA - pierwsze publiczne pole disc golfowe w Warszawie

67 300,00 zł

□

28.

USTAWIENIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH UL. PRZYRZECZE

50 000,00 zł

□

29.

Plac sportowo rekreacyjny

226 024,00 zł

□

30.

UTWORZENIE PLACU ZABAW NA UL.ALUZYJNA

188 700,00 zł
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□

31.

Wykonanie chodnika przy szkole podstawowej nr 314 i przedszkolu nr 64 w celu
poprawy bezpieczeństwa dojścia dzieci.

100 000,00 zł

□

32.

Ptasia ścieżka dydaktyczna

22 500,00 zł

□

33.

Leśna Polanka - rekreacja i odpoczynek

226 500,00 zł

□

34.

Zielona droga do szkoły przy ul. Topolowej

66 200,00 zł

□

35.

Rozbudowa chodnika przy ulicy Świderskiej - przy moście Marii Skłodowskiej Curie

30 720,00 zł

□

36.

Białołęka bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z białołęckich murów

13 200,00 zł

□

37.

Zielone Skwery

95 860,00 zł

□

38.

Budowa boiska do siatkówki w parku przy ul. Odkrytej

65 000,00 zł

□

39.

Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej

15 375,00 zł

□

40.

Łącząca ludzi

70 500,00 zł

□

41.

PARK EDUKACYJNY IM. ZAWISZAKÓW Modernizacja placu zabaw obok Szkoły
Podstawowej Nr 344 im. Powstania Warszawskiego

400 000,00 zł

□

42.

Montaż koszy na śmieci wzdłuż ul. Kowalczyka i nad kanałem Żerańskim

5 604,00 zł

□

43.

Budowa chodnika w miejsce przedeptów przy zdroju oligoceńskim na Tarchominie
(przy ul. Mehoffera)

30 000,00 zł

□

44.

Kocia Przystań Białołęka - domki dla kotów wolnożyjących

17 850,00 zł

□

45.

Zajęcia edukacyjne i sportowe WSPIERAMY ROZWÓJ - Szkoła Podstawowa 342, ul.
Topolowa

113 000,00 zł

□

46.

Idziemy nad Wisłę - zajęcia przyrodnicze

29 510,00 zł

□

47.

Rowerem do szkoły

36 000,00 zł

□

48.

Bezpieczne parkingi rowerowe

32 000,00 zł

Wybrałam(/-łem)

projekt(y/-ów) o charakterze lokalnym,
(liczba słownie)

których łączny koszt realizacji wynosi

zł
(kwota liczbowa)

Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 20162).
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 6699/2014 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego
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Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st.
Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z
podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

.....................................................................
Podpis głosującego/opiekuna prawnego
1)

Pole należy pozostawić puste, jeżeli głosującym jest mieszkaniec m.st. Warszawy będący cudzoziemcem nieposiadającym numeru PESEL.
Jego udział w głosowaniu jest możliwy po uprzednim okazaniu pracownikowi Wydziału Obsługi Mieszkańców wybranego urzędu dzielnicy
dokumentu podróży, wydanego przez państwo, którego jest obywatelem i jednoczesnym złożeniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych.
2)

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 i nie będą przekazywane innym
odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Strona 4 / 4

