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(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 C
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 1 075 960,00 zł
□

1.

Nowoczesna pracownia komputerowa - oknem na świat

86 450,00 zł

□

2.

Pasy rowerowe na Idzikowskiego i remont chodnika też.

135 000,00 zł

□

3.

REWITALIZACJA SKWERU MAŁKOWSKICH

150 000,00 zł

□

4.

Nowy plac zabaw - sposób na integrację mieszkańców, aktywne spędzanie
wolnego czasu, zabawę, naukę, gimnastykę

165 000,00 zł
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□

5.

OCHRONA PTAKÓW GNIAZDUJĄCYCH W SKRZYNKACH W PARKACH
MOKOTOWSKIEJ SKARPY

650,00 zł

□

6.

Rozbudowa bazy sportowej w Gimnazjum nr 1 ul. Tyniecka 25

296 430,00 zł

□

7.

Warsztaty na Domaniewskiej - „Rozbudzamy ciekawość, rozwijamy
zainteresowania"

78 320,00 zł

□

8.

Zadbane podwórka - zieleń, ławki, kosze

88 300,00 zł

□

9.

Maluch 3.0

28 570,00 zł

□

10.

URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO

154 000,00 zł

□

11.

Biblioteka dla dzieci na ulicy Domaniewskiej.

2 150,00 zł

□

12.

Może-My? Zrobić ładnie! Na Marzanny

85 000,00 zł

□

13.

Remont boisk koszykarskich przy Metrze Wilanowska - graj bądź kibicuj w
bezpiecznym otoczeniu

500 000,00 zł

□

14.

Mokotowskie Śniadania na Trawie

13 400,00 zł

□

15.

Od zabawy do Olimpiady - Zajęcia łucznicze dla małych i dużych.

30 160,00 zł

□

16.

FUTBOLOWE GWIAZDY

3 780,00 zł

□

17.

Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie

87 000,00 zł

□

18.

Komputer w szkole

3 024,00 zł

□

19.

WSPIERAMY MAMY - Remont schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków

20 000,00 zł

□

20.

Modernizacja pracowni komputerowej

68 000,00 zł

□

21.

Ulice wygodne dla rowerów

33 530,00 zł

□

22.

Mały badacz – zajęcia dla dzieci prowadzone metodą projektów edukacyjnych

63 600,00 zł

□

23.

SPółka z książkami, czyli opowiedz swoją historię! Warsztaty kreatywnego
pisania/rysowania w bibliotece na Tynieckiej

113 000,00 zł

□

24.

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

24 500,00 zł

□

25.

Przedszkole nr 28 - renowacja ogrodu-placu zabaw

115 853,70 zł

□

26.

Nowości w bibliotece ul. Żuławskiego 4/6

10 450,00 zł

□

27.

Nowoczesność i profesjonalizm w naszych rękach

18 560,00 zł

□

28.

Laboratorium Biol-Chem-Fiz

340 000,00 zł

□

29.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście.

1 800,00 zł
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□

30.

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 138

242 700,00 zł

□

31.

Wielofunkcyjne boisko sportowe " Królówka"

320 000,00 zł

□

32.

Spokojne i bezpieczne ulice Mokotowa dla pieszych i rowerzystów

117 500,00 zł

□

33.

Modernizacja Przedszkola nr 170 w Warszawie

165 000,00 zł

□

34.

Wymiana nawierzchni chodnika

52 800,00 zł

□

35.

Najkrótsza ścieżka rowerowa świata: łącznik Wielicka-Domaniewska

18 500,00 zł

□

36.

Modernizacja biblioteki i czytelni

18 000,00 zł

□

37.

Skwer Metro Wierzbno

280 000,00 zł

□

38.

Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela

31 700,00 zł

□

39.

Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej.

71 106,00 zł

□

40.

Sensoryczny ogród malucha - plac zabaw dla dzieci do lat 3

230 290,00 zł

□

41.

Klub Gier Planszowych "Weekend na Planszą"

16 284,00 zł

□

42.

„Guzik z pętelką – książki skrojone na miarę malucha”

36 668,00 zł

□

43.

Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej

73 256,00 zł

□

44.

Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1

224 340,00 zł

□

45.

Nowości wydawnicze dla mokotowskiej biblioteki (w tym 3 wypożyczalnie)
usytuowanej przy Al. Niepodległości 19

30 000,00 zł

□

46.

Remont chodnika przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul.
Cieszyńskiej

72 500,00 zł

□

47.

Z nauką, kulturą i zdrowiem

504 407,00 zł

□

48.

Nowości wydawnicze oraz wymiana sprzętu komputerowego dla Wypożyczalni nr
63, Warszawa Mokotów ul. Bytnara "Rudego" 27

24 166,16 zł

□

49.

PRZEDSZKOLAKI NIE ŚLIMAKI – budowa toru rowerowego

45 000,00 zł

□

50.

Modernizacja sali komputerowej dla przedmiotów ogólnokształcących w
Gimnazjum nr 1

79 082,00 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),
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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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