.....................................................................
(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 F
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 833 495,00 zł
□

1.

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

24 500,00 zł

□

2.

Czerniaków trzyma formę - ćwiczenia

5 600,00 zł

□

3.

Rewitalizacja Parku Morskie Oko / Szustrów

300 000,00 zł

□

4.

Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach

48 000,00 zł
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□

5.

Organizacja "Klubu Seniora "Nestor przy ul. Górskiej 12 - zajęcia komputerowe
oraz zakup komputerów"

39 000,00 zł

□

6.

Prenumerata czasopism do Wypożyczalni nr 104 oraz Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży nr LIV

3 600,00 zł

□

7.

CERVANTES-owskie interdyscyplinarne centrum laboratoryjne.

339 000,00 zł

□

8.

Rewitalizacja otoczenia w "kolonii Grottgera" przy budynku Pogodna 4

23 000,00 zł

□

9.

100 DRZEW DLA SIELC

139 367,00 zł

□

10.

Wymiana chodników przy ul. Iwickiej

175 600,00 zł

□

11.

Organizacja Klubu Seniora "Nestor przy ul. Górskiej 12 - wycieczki"

10 000,00 zł

□

12.

Pastorały na kameralnej i przedwojennej ul. Hołówki 3

100 000,00 zł

□

13.

Wymarzony ogród przedszkolny zgodny ze standardami europejskimi.

136 000,00 zł

□

14.

REMONT ULIC IWICKIEJ I BADOWSKIEJ

595 600,00 zł

□

15.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście.

1 800,00 zł

□

16.

Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców

272 000,00 zł

□

17.

BIBLIOTEKI PLENEROWE NA SIELCACH

24 000,00 zł

□

18.

Wyposażenie pracowni do nauki języków dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych nr
58, przy ul. Piaseczyńskiej 114/116.

20 000,00 zł

□

19.

Sielskie Sielce

23 390,00 zł

□

20.

Zróbmy sobie skwer

11 200,00 zł

□

21.

Organizacja "Klubu Seniora Nestor przy ul. Górskiej 12 - zajęcia rekreacyjne"

34 860,00 zł

□

22.

Doposażenie sprzętu treningowego w ZSS 58

26 140,00 zł

□

23.

Naprawa odwodnienia bieżni oraz powierzchni trawiastych między boiskami w SP
nr 98 w Warszawie

223 880,00 zł

□

24.

Siłownia plenerowa

89 200,00 zł

□

25.

Ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w Parku Morskie Oko
(Promenada) i Sieleckim

700,00 zł

□

26.

Zakup nowości książkowych i audiobooków do Wypożyczalni nr 104 oraz zakup
nowości do Biblioteki LIV

76 100,00 zł

□

27.

,,Pracownia optyki i alternatywnych źródeł energii"

54 100,00 zł

□

28.

Spotkania z poczytnymi i znanymi autorami

26 930,00 zł

□

29.

BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU SIELECKIM

544 535,00 zł
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□

30.

EKO OGRÓD MAŁYCH ODKRYWCÓW

41 800,00 zł

□

31.

10 drzew dla ulicy Chełmskiej

12 000,00 zł

□

32.

Łąka kwietna dla Mokotowa rejon F– EKO MIASTO

4 500,00 zł

□

33.

Modernizacja tarasu ogrodu Przedszkola nr. 275

96 000,00 zł

□

34.

Organizacja "Klubu Seniora Nestor przy ul. Górskiej 12 - zajęcia kulturalne"

22 000,00 zł

□

35.

Pracownia nowych technologii i multimediów

302 440,00 zł

□

36.

Pracownia multimedialna

16 300,00 zł

□

37.

Bezpieczny taras dla dzieci w Przedszkolu Integracyjnym nr 117

220 000,00 zł

□

38.

Zakup książek, programów i komputerów do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół
Sportowych nr 58, ul. Piaseczyńska

32 200,00 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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