.....................................................................
(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 Targówek m.st. Warszawy dla obszaru Bródno i
Bródno-Podgrodzie
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 715 000,00 zł
□

1.

Budowa parkingu za przychodnią rejonową ul. Łojewska 6

300 000,00 zł

□

2.

Bródnowski jarmark rozmaitości

12 000,00 zł

□

3.

MIEJSCE POSTOJOWE UL.KRASNOBRODZKA,

265 000,00 zł

□

4.

Rozbudowa miejsc parkingowych na ul. Łojewskiej

97 500,00 zł

□

5.

Bródnowskie mini koncerty

17 000,00 zł
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□

6.

PATIO SZKOLNE PRZY GIMNAZJUM 143

47 286,00 zł

□

7.

Zumba dla dzieci z Bródna

33 600,00 zł

□

8.

Weekendowe 2 godzinne rodzinne pływanie 3-5zł/os-baseny OSIR Polonez i
Muszelka

455 000,00 zł

□

9.

Podwieczorki z kulturą dla dzieci

20 000,00 zł

□

10.

Przestrzeń działań twórczych w bibliotekach

49 800,00 zł

□

11.

Miejsca postojowe ul. Łojewska

245 000,00 zł

□

12.

Zajęcia ze sztuk walki dla kobiet

2 700,00 zł

□

13.

Edukacyjna gra plenerowa "Targówek tu zaczyna się Warszawa"

25 000,00 zł

□

14.

Nasze dzieci to nasz największy skarb - cudowny plac zabaw.

369 332,00 zł

□

15.

,,Podarujmy dzieciom radość w formie zabawy na świeżym powietrzu".

380 440,00 zł

□

16.

Gimnastyka na świeżym powietrzu

7 805,00 zł

□

17.

Kino na bloku

20 000,00 zł

□

18.

RODZINNY JORDANEK - międzypokoleniowe warsztaty teatralne

23 400,00 zł

□

19.

Integracja - edukacja

44 000,00 zł

□

20.

RATUJEMY BO UMIEMY

45 000,00 zł

□

21.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci z
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Bródnie

11 000,00 zł

□

22.

Bródno bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z bródnowskich murów

10 000,00 zł

□

23.

Rewitalizacja otoczenia Rembielińskiej 15,17,19 i Bazyliańskiej 18.

374 000,00 zł

□

24.

Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla
pieszych

164 000,00 zł

□

25.

Miejsca postojowe dla samochodów przy ul. Chodeckiej 10, 12

200 000,00 zł

□

26.

Zakup urządzenia do prowadzenia terapii metodą Tomatisa dla SP nr 42, ul.
Balkonowa 4

67 000,00 zł

□

27.

Modernizacja boiska do koszykówki.

19 830,00 zł

□

28.

Słupy informacyjne na terenie os. Bródno

52 000,00 zł

□

29.

Bezpieczna sala gimnastyczna w SP 285 - ul.Turmoncka 20

250 000,00 zł

□

30.

Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej

494 700,00 zł

□

31.

BEZPIECZNE PARKOWANIE

60 000,00 zł
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□

32.

Zakup nowości wydawniczych dla 12 fili Biblioteki Publicznej na Bródnie

240 000,00 zł

□

33.

OŚWIETLENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL.ŚW.WINCENTEGO

50 000,00 zł

□

34.

Książki ekonomiczne do biblioteki

4 500,00 zł

□

35.

BRÓDNO NA FALI

27 230,00 zł

□

36.

WYPOSAŻENIE STADIONU OSIR W SPRZĘT LEKKOATLETYCZNY

90 320,00 zł

□

37.

Koło szachowe

2 300,00 zł

□

38.

Bródnowski Raj Dzieci

500 000,00 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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