.....................................................................
(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 Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Rakowiec
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 690 000,00 zł
□

1.

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI "POD SKRZYDŁAMI"

200 000,00 zł

□

2.

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

14 700,00 zł

□

3.

Nasadzenia drzew i drobne remonty w parku Korotyńskiego

85 000,00 zł

□

4.

Uspokojenie ruchu na ulicy Racławickiej.

60 000,00 zł

□

5.

Usprawnienie ruchu rowerowego na Rakowcu

325 000,00 zł
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□

6.

Drążki dla S.P. SZKOŁY PODSTAWOWEJ

38 560,00 zł

□

7.

Boisko do koszykówki w parku Korotyńskiego

209 520,00 zł

□

8.

PRZYSTOSOWANIE PAWILONU "POD SKRZYDŁAMI" DO DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO
- KULTURALNEJ

450 000,00 zł

□

9.

NOWOŚCI DLA OCHOCKICH BIBLIOTEK

28 000,00 zł

□

10.

ZDROWE WAKACJE

59 000,00 zł

□

11.

Szkolna Akademia Przyrody

102 000,00 zł

□

12.

Boiska do kosza

209 520,00 zł

□

13.

Dziecko i sztuka

18 000,00 zł

□

14.

Rewitalizacja parków przy ul Dickensa

104 000,00 zł

□

15.

Remont chodników wokół budynku Racławicka 152.

50 000,00 zł

□

16.

Rakowiec dla pieszych: budowa brakujących chodników.

135 000,00 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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