.....................................................................
(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 ogólnodzielnicowym” (pole wielokrotnego wyboru - całkowity koszt
wszystkich wybranych projektów nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym)

Lista projektów dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym wynosi 847 340,00 zł
□

3.

Z Bielan na igrzyska

47 150,00 zł

□

8.

Siłownia terenowa na serku

30 000,00 zł

□

15.

Żyj zdrowo- wybierz Bielany na sportowo.

830 000,00 zł

□

16.

MACZEK I 1. POLSKA DYWIZJA PANCERNA - EKSPOZYCJA MUZEALNA

27 225,00 zł

□

17.

Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży

45 700,00 zł
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□

29.

Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią

800 000,00 zł

□

35.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z bielańskich przedszkoli i szkół.

76 436,00 zł

□

36.

Chodnik przy ciągu pieszo jezdnym wzdłuż boiska Sz.P.Nr 209 od ul.Reymonta w
kierunku osiedla.

27 000,00 zł

□

37.

Wymień się książką na Bielanach, czyli warszawska akcja bookcrossingowa

46 200,00 zł

□

41.

Pracownia Językowo - Multimedialna

60 940,00 zł

□

43.

Oświetlenie przejścia przez jezdnię i tory tramwajowe na ul. Wólczyńskiej

32 000,00 zł

□

46.

Krzewy wzdłuż ul. Reymonta.

45 000,00 zł

□

47.

Kino B

27 560,00 zł

□

54.

Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych w dzielnicy
Bielany

56 000,00 zł

□

56.

Bielany bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z bielańskich murów

85 000,00 zł

□

63.

Zestaw boisk do mini golfa 18 stanowisk

363 258,00 zł

□

66.

Skwer miejski "Integrator" w al. Zjednoczenia (przy budynku poczty)

740 000,00 zł

□

71.

"Bielany moja dzielnia " - informator o atrakcjach dzielnicy dla nastolatków.

8 000,00 zł

□

79.

Boisko z bieżnią i piaskownicą do skoku w dal.

127 000,00 zł

□

83.

Modernizacja boiska do piłki nożnej dla społeczności Bielan

600 000,00 zł

□

84.

Dofinansowanie zakupu książek z dużymi literami, audiobooków i czytników dla
dzieci, osób starszych i niedowidzących

158 500,00 zł

□

85.

Bielańskie radio internetowe

17 173,00 zł

□

86.

Klimatyzacja dla BOK

21 600,00 zł

□

87.

Usłyszmy się w Reymoncie

17 000,00 zł

□

92.

Remont i rozbudowa placu zabaw dla dzieci "Wesoły Ogród" na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 187

150 000,00 zł

□

94.

Zamontowanie ławek przy ciągu rowerowo-pieszym przy Al. Reymonta

3 100,00 zł

□

96.

Modernizacja placu zabaw dla małych dzieci

81 750,00 zł

□

98.

Wychowanie przez wspinanie

6 256,00 zł

□

99.

Koncert w ramach święta UKSW 2016

55 000,00 zł

□

101.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół
podstawowych na Bielanach

53 400,00 zł
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□

103.

Dwie ławki z oparciem

1 980,00 zł

□

107.

Przedszkolaki lepią z gliny

35 215,00 zł

□

112.

Dzieciaki, kłopoty i my, czyli nie zwariować będąc rodzicem

303 580,00 zł

□

113.

PRZYJAZNE METRO

57 600,00 zł

□

124.

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta

40 000,00 zł

□

128.

Kocia Przystań Bielany - domki dla kotów wolnożyjących

20 775,00 zł

Wybrałam(/-łem)

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

których łączny koszt realizacji wynosi

zł
(kwota liczbowa)

B. 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 Bielany m.st. Warszawy dla obszaru obszar 1
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 508 405,00 zł
□

5.

Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny.

15 000,00 zł

□

10.

Plac zabaw za uśmiechów moc

250 000,00 zł

□

14.

Wymiana chodnika w ul.Fontany

245 000,00 zł

□

23.

Teatrzyk Maczek przedstawia

7 120,00 zł

□

25.

Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska.

75 000,00 zł

□

42.

Zagospodarowanie placu zabaw

275 300,00 zł

□

59.

Rewitalizacja podwórka i trawników wokół bloku przy ul. Marymonckiej 41

8 000,00 zł

□

65.

Angielski multimedialnie

3 904,00 zł

□

67.

OTWARTA CZYTELNIA W ZS NR 55

50 370,00 zł

□

70.

Szkolny klub gier wszelakich

4 400,00 zł

□

88.

Ułożenie chodników w miejscach przedeptów

11 000,00 zł

□

102.

Zagospodarowanie zieleni- Szkoła Podstawowa nr 53.

17 200,00 zł

□

116.

Łąka kwietna dla Bielan obszar 1– EKO MIASTO

7 000,00 zł

Strona 3 / 4

□

130.

Rewitalizacja zieleni z małą architekturą

245 000,00 zł

□

132.

Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby
obsługiwały wszystkie relacje i przecznice.

43 000,00 zł

□

137.

Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53

181 700,00 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
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.
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