.....................................................................
(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 D
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 1 108 880,00 zł
□

1.

Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

280 900,00 zł

□

2.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE OEK "SADYBA"

13 250,00 zł

□

3.

Herbatka u Starszych Panów (plenerowy koncert z okazji 100-lecia urodzin
Jeremiego Przybory)

67 155,00 zł

□

4.

Stylizowane słupy na lokalne ogłoszenia

11 000,00 zł

□

5.

Rozwijamy informatycznie mieszkańców Stegien i Sadyby

38 700,00 zł
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□

6.

Rowerem na zakupy na Sadybę.

540 000,00 zł

□

7.

Pracownia Plastyczna Stegny

22 500,00 zł

□

8.

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

19 600,00 zł

□

9.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA NR 300 W WARSZAWIE

330 000,00 zł

□

10.

SADYBIAŃSKA AKCJA INTEGRACJA - POTRZEBUJEMY SIEBIE NA WZAJEM

14 000,00 zł

□

11.

Rewitalizacja chodnika ul. Bonifacego (strona południowa); al. gen Wł. sikorskiego
(strona wschodnia) na odcinku od ul. Sobieskiego do al. Wilanowskiej.

800 000,00 zł

□

12.

Remont tarasu prowadzącego do ogródka przedszkolnego.

40 000,00 zł

□

13.

REWITALIZACJA ZIELENI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

30 000,00 zł

□

14.

Poprawa bezpieczeństwa dojazdu do osiedli poprzez rozbudowę oświetlenia
pomiędzy ul. Karczocha a ul. Patkowskiego

196 000,00 zł

□

15.

Utwardzenie nawierzchni do gry w tenisa stołowego w parku Dygata

13 500,00 zł

□

16.

Utwardzenie ścieżki dla pieszych "Przy Grobli" (wzdłuż Potoku Służewieckiego)

158 250,00 zł

□

17.

Równy chodnik, wspólna sprawa

360 520,00 zł

□

18.

BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ STEGIEN I SADYBY. CYKL WARSZTATÓW OD JUNIORA
DO SENIORA.

330 000,00 zł

□

19.

Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na ulicy Witosa – EKO MIASTO

32 600,00 zł

□

20.

Warsztaty historyczne - "Historia wciąż żywa" OEK "Sadyba"

6 250,00 zł

□

21.

Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż
Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej

220 750,00 zł

□

22.

Zainwestuj w siebie

15 600,00 zł

□

23.

Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej

105 600,00 zł

□

24.

Projekt organizacji ruchu na ciągu komunikacyjnym przy ul. Bernardyńskiej 4, 4a,
6, 7, 10, 12

25 000,00 zł

□

25.

Remont oświetlenia w parku Stanisława Dygata

154 000,00 zł

□

26.

"Sadyba filmowa" - kino plenerowe

28 000,00 zł

□

27.

Sala Projekcyjno-Widowiskowa

240 000,00 zł

□

28.

Od przedszkola do seniora

56 000,00 zł

□

29.

Czar kolejki wilanowskiej

104 500,00 zł

□

30.

Modernizacja nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 140

83 700,00 zł
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□

31.

Kapitalny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 w
Warszawie

197 415,00 zł

□

32.

Poszerzenie drogi odbijającej od Al.Wilanowskiej przy budynku 83 wraz z
organizacją 30 mc postojowych.

275 000,00 zł

□

33.

Budki dla ptaków – EKO MIASTO

22 645,00 zł

□

34.

Remont ul. Pory

329 000,00 zł

□

35.

Warsztaty teatralne OEK "SADYBA"

13 250,00 zł

□

36.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście.

1 800,00 zł

□

37.

Remont tarasu z elementami architektury zieleni w Przedszkolu Nr 300.

250 000,00 zł

□

38.

SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS

60 000,00 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
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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