.....................................................................
(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 Mokotów m.st. Warszawy dla obszaru rejon A
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 1 010 025,00 zł
□

1.

sala przedszkola nr 244 miejscem edukacji dla wszystkich

70 600,00 zł

□

2.

Miejsce zabaw i spotkań „Służewiaczek” w ogrodzie przedszkola nr 67.

140 000,00 zł

□

3.

Uporządkowanie komunikacyjnych ciągów pieszych, ułożenie i naprawa
chodników. Pieńkowskiego, Modzelewskiego, Smoluchowskiego.

95 000,00 zł

□

4.

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"

613 000,00 zł
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□

5.

Naucz się naprawiać rower - bezpłatne warsztaty naprawy i konserwacji swojego
roweru

9 500,00 zł

□

6.

Ogrodzenie przedszkola nr 317 od ulic: Gruszczyńskiego- Bogunki z bramami:
ewakuacyjną, gospodarczą oraz trzema furtkami

55 033,00 zł

□

7.

Rewitalizacja zieleni osiedlowej.

77 000,00 zł

□

8.

Markizy tarasowe w półkasetach - dwie sztuki, stanowiące regulowane zadaszenie
tarasu przedszkola nr 317

11 180,00 zł

□

9.

FILMOWE OKO SŁUŻEWA. Zainicjowanie w lokalnej społeczności Służewa i okolicy
procesu rejestrowania życia kulturowo-społecznego.

39 000,00 zł

□

10.

Multimedialna biblioteka i czytelnia dla społeczności szkolnej i lokalnej

300 000,00 zł

□

11.

Równe chodniki dla bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów

101 000,00 zł

□

12.

Doposażenie placu zabaw Pieńkowskiego

60 000,00 zł

□

13.

Podniesienie walorów rekreacyjnych i estetycznych skweru przy ul. Pieńkowskiego

110 000,00 zł

□

14.

Nowoczesna pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 191

70 000,00 zł

□

15.

Wymiana chodnika przed przedszkolem nr 274 w Warszawie

55 575,00 zł

□

16.

Prosto do DK Kadr

750 000,00 zł

□

17.

Ochrona pasa zieleni na rogu ul. Obrzeżnej i Kolady

7 200,00 zł

□

18.

AKTYWNI, SILNI, ZDROWI – SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO

37 350,00 zł

□

19.

Akademia Umysłu - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

10 800,00 zł

□

20.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście.

1 800,00 zł

□

21.

"Rozwijamy talenty" - bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci na Służewcu.

23 900,00 zł

□

22.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół
podstawowych na Mokotowie (rejon A)

19 600,00 zł

□

23.

Warsztat formy filmu dokumentalnego i reportażu dla zainicjowania integracji
mieszkańców osiedla Służew.

27 000,00 zł

□

24.

Małe rondo komunikacyjne

31 800,00 zł

□

25.

Ławka plenerowa z rzeźbą postaci Aleksandra Żabczyńskiego

130 000,00 zł

□

26.

Łąka kwietna dla Mokotowa rejon A– EKO MIASTO

4 500,00 zł

□

27.

KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA NAUCZYCIELI

9 750,00 zł

□

28.

Zakup sprzętu na bezpłatne zajęcia z informatyki dla Seniorów

33 400,00 zł

□

29.

Rewitalizacja trawnika przed przedszkolem nr 244

13 400,00 zł

Strona 2 / 3

□

30.

Równy chodnik na Obrzeżnej

480 000,00 zł

□

31.

Plac zabaw dla psów

72 246,00 zł

□

32.

WSPÓLNY OGRÓD // Warsztaty ogrodnicze w Służewskim Domu Kultury

23 100,00 zł

□

33.

Siłownia Plenerowa

47 666,00 zł

□

34.

Rewitalizacja sali gimnastycznej (dużej) w Szkole Podstawowej nr 46

280 000,00 zł

□

35.

Równe chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na Służewie i
Służewcu

474 450,00 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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