.....................................................................
(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 ogólnodzielnicowym” (pole wielokrotnego wyboru - całkowity koszt
wszystkich wybranych projektów nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym)

Lista projektów dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym wynosi 2 755 884,00 zł
□

1.

Wsłuchajmy się w ZOO – rodzinna wycieczka (cykl koncertów fortepianowych i
warsztatów dydaktycznych).

45 000,00 zł

□

2.

Strefa sportu przy plaży nad Wisłą

125 000,00 zł

□

3.

Zielone skwery Pragi

357 210,00 zł

□

4.

Multimedia dla "Dziadka"

3 600,00 zł
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□

5.

"Znasz jeden mów kilkoma" - nauka języków obcych w ramach bezpłatnych
kursów

162 000,00 zł

□

6.

Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze

530 700,00 zł

□

7.

Zatoki postojowe na ulicy Tarchomińskiej

77 000,00 zł

□

8.

Minigolf na Namysłowskiej 8

268 508,00 zł

□

9.

Odnawiamy praskie bramy

200 000,00 zł

□

10.

Wyposażenie multimedialne pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr
73

48 750,00 zł

□

11.

Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy Zespole Szkół nr 45 i DOSiR PragaPółnoc

423 312,90 zł

□

12.

Budowa eko-zatok parkingowych przy ulicy Karola Darwina.

320 000,00 zł

□

13.

Szkolna Akademia Przyrody

136 000,00 zł

□

14.

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 73

66 150,00 zł

□

15.

Ptasi telefon - całodobowy automatyczny system informacji w Azylu dla Ptaków

92 000,00 zł

□

16.

Zakup nowości wydawniczych dla Praskich Bibliotek.

110 000,00 zł

□

17.

Budowa Centrum Odnowy Biologicznej w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Dzielnicy Praga Północ

499 000,00 zł

□

18.

Remont drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem odwodnienia pomiędzy budynkami
Jagiellońska 66A-64

30 000,00 zł

□

19.

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

29 400,00 zł

□

20.

Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 73

20 650,00 zł

□

21.

Trasa spacerowa z audiodeskrypcją dla ZOO

20 000,00 zł

□

22.

Kapliczki warszawskie - wydanie drugie poszerzone

46 500,00 zł

□

23.

Wzbogacenie oferty kulturalnej Praskich Bibliotek.

50 000,00 zł

□

24.

Zakup multimediów dla Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w
Dzielnicy Praga- Północ

50 000,00 zł

□

25.

Stacja Praga

450 000,00 zł

□

26.

Boisko dla Pileckiego - Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 31

500 000,00 zł

□

27.

Rewitalizacja przestrzeni wewnątrzosiedlowych w rejonie Pl. Hallera

220 000,00 zł

□

28.

Wymiana chodników przy szkole podstawowej nr 50

380 000,00 zł
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□

29.

Nowa Zieleń dla Nowej Pragi

126 700,00 zł

□

30.

Praga - Północ bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z praskich murów

49 500,00 zł

□

31.

Wieża linowa piramida do wspinania

68 300,00 zł

□

32.

"Psiskwer" urządzenie 2 skwerów dla psów.

131 400,00 zł

□

33.

Ścianka wspinaczkowa w plenerze

367 770,00 zł

□

34.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

14 400,00 zł

□

35.

Plac do street workout-u przy wybrzeżu puckim.

349 400,00 zł

□

36.

wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego miedzy
Szpitalem Praskim a katedrą Św. Floriana

8 150,00 zł

□

37.

Remont chodników wzdłuż ul.Jagiellońskiej od ul.Okrzei do ul.Marcinkowskiego po
obydwu stronach ulicy

700 000,00 zł

□

38.

Remont chodnika (Skoczylasa 13 i 15)

51 000,00 zł

□

39.

Cała Praga śpiewa z nami.

20 440,00 zł

□

40.

Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na al. Solidarności – Eko Miasto

52 160,00 zł

□

41.

Praskie Centrum Sąsiedzkie

81 000,00 zł

□

42.

Ułatwienia dla pieszych na placu Hallera

190 000,00 zł

□

43.

Coco Jambo Warszawa - pierwszy taki klub piłkarski na świecie. Rozwój, Pasja,
Zabawa.

83 230,00 zł

□

44.

Ekofarma Miejska Rewitalizacja Biologiczna Zieleni

136 500,00 zł

□

45.

Zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci przedszkolnych "Muzyka, ruch i przestrzeń"

14 000,00 zł

□

46.

300 drzew dla Pragi

360 000,00 zł

□

47.

Praski Coworking

108 000,00 zł

Wybrałam(/-łem)

projekt(y/-ów) o charakterze ogólnodzielnicowym,
(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
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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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