.....................................................................
(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-Południe m.st. Warszawy
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym wynosi 834 292,00 zł
□

1.

Ścieżka historyczna 100-lecia harcerstwa na Grochowie i Kamionku

30 000,00 zł

□

2.

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

16 635,00 zł

□

3.

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe

306 000,00 zł

□

4.

Budki dla ptaków – EKO MIASTO

10 245,00 zł

□

5.

Bezpieczne stojaki dla rowerów

180 000,00 zł
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□

6.

cykl 12 spacerów tematycznych po Pradze-Południe i wykładów dla seniorów

42 000,00 zł

□

7.

Tablice edukacyjne

10 243,44 zł

□

8.

Praga - Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich,
gocławskich i kamionkowskich murów

20 000,00 zł

□

9.

Swięto Grochowa - 100 lecie

260 000,00 zł

□

10.

Świetlica teatralna dla dzieci

53 860,00 zł

□

11.

Mapa wydatków dzielnicy Praga-Południe

10 000,00 zł

□

12.

Wycieczki rowerowe o charakterze kulturalno-historycznym

3 250,00 zł

□

13.

Zakup zestawu multimedialnego do obsługi zawodów sportowych organizowanych
przez U.K.S "IMPULS" WARSZAWA

25 700,00 zł

□

14.

Ławeczka dla seniora

20 110,00 zł

□

15.

Praski Oddział Kawalerii

93 600,00 zł

□

16.

Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału
Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

246 000,00 zł

Wybrałam(/-łem)

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

których łączny koszt realizacji wynosi

zł
(kwota liczbowa)

B. 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 Praga-Południe m.st. Warszawy dla obszaru Grochów
Północny
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 442 643,00 zł
□

1.

Dodatkowe dojścia do przystanków tramwajowych

126 000,00 zł

□

2.

Naprawa wykruszonej kosztki brukowej na jezdni ul. Osada Ojców na Osiedlu
Gocławek

60 000,00 zł

□

3.

Tablice informujące o Bitwie pod Olszynką Grochowską.

18 650,00 zł

□

4.

Grochów Północny – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej

3 645,00 zł

□

5.

Remont nawierzchni od ulicy Biskupiej do Cukrowniczej

148 500,00 zł

□

6.

Jordanek OdNowa

167 000,00 zł
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□

7.

Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży.

95 400,00 zł

□

8.

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Północny)

5 500,00 zł

□

9.

Łąka kwietna dla Grochowa Północnego– EKO MIASTO

3 960,00 zł

□

10.

Rewitalizacja szkolnego boiska

169 543,00 zł

□

11.

Piknik rodzinny u Skłodowskiej

21 000,00 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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