.....................................................................
(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 Ursynów m.st. Warszawy
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym wynosi 1 220 000,00 zł
□

1.

Mama na angielskim

12 700,00 zł

□

2.

Warsztaty bezpiecznego uzytkowania broni palnej i udzielania pierwszej pomocy.

25 000,00 zł

□

3.

WARTO ROZMAWIAĆ! Postawimy schludne tablice ogłoszeniowe ze stylowych
dębowych desek na osiedlach Ursynowa.

18 000,00 zł

□

4.

90 drzew dla Ursynowa

94 500,00 zł

□

5.

Akademia działania – przez przykład do pro aktywności

18 000,00 zł
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□

6.

Desant oberkowy – potańcówka mieszkańców Ursynowa

40 240,00 zł

□

7.

"Po pierwsze RODZINA - kocha, słucha, wychowuje, wybacza, pomaga, wspiera."

105 700,00 zł

□

8.

ZUMBA integruje, ZUMBA ciało kształtuje - bezpłatne zajęcia dla wszystkich z
równoczesnymi zajęciami dla dzieci

18 000,00 zł

□

9.

Jestem piękna – dbam o siebie więc działam

30 800,00 zł

□

10.

Ursynów bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursynowskich murów

31 800,00 zł

□

11.

Miasteczko Ruchu Drogowego

300 000,00 zł

□

12.

Bezpłatne zajęcia dla uczniów z technik pamięciowych i szybkiego czytania

234 000,00 zł

□

13.

CHROŃMY PRZYRODĘ URSYNOWA. Usuńmy jemiołe z poboczy dróg zanim zniszczy
starodrzew osiedli i Lasu Kabackiego.

30 000,00 zł

□

14.

Historia jest ważna

6 000,00 zł

□

15.

Ursynów Cool&Art

94 700,00 zł

□

16.

STOP narkotykom w szkole na Ursynowie

22 000,00 zł

□

17.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół
podstawowych na Ursynowie

73 440,00 zł

□

18.

Budki dla ptaków – EKO MIASTO

28 465,00 zł

□

19.

Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach
Ursynowa

756 000,00 zł

□

20.

Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci

69 049,74 zł

□

21.

CYKL SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I RODZICÓW POD NAZWĄ
DOPALACZE - NOWE ZJAWISKO NA SCENIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W
POLSCE A DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA - Profilaktyka, wiedza, interwencja

65 000,00 zł

□

22.

SERCE URSYNOWA - K.E.N WI-FI

35 000,00 zł

□

23.

Latający Dom Kultury - warsztaty plenerowo-architektoniczne dla dzieci

15 000,00 zł

□

24.

MÓWIĆ INACZEJ

49 782,00 zł

□

25.

Uruchamiamy MIKS-a (Miejsce Inicjatyw Kulturalno-Sąsiedzkich) czyli nasze
lokalne centrum społecznościowe na Ursynowie

230 686,00 zł

□

26.

Ursynowskie bulodromy

99 600,00 zł

□

27.

PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ
GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ.

50 000,00 zł

□

28.

Szatnia Obowiązkowa!

11 000,00 zł

□

29.

Wymień się książką na Ursynowie, czyli warszawska akcja bookcrossingowa

54 100,00 zł
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□

30.

PIKNIK W POWSINIE - JAK DAWNIEJ W WARSZAWIE GRANO W GOLFA?

272 520,00 zł

□

31.

Jak odzyskać uśmiech w starości i chorobie –Ursynów przyjazny chorym z
otępieniem i ich otoczeniu

448 475,00 zł

□

32.

Łąka kwietna dla Ursynowa – EKO MIASTO

6 431,00 zł

□

33.

Trasy biegowe w Lesie Kabackim

38 600,00 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 Ursynów m.st. Warszawy dla obszaru Zielony
Ursynów
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 1 464 000,00 zł
□

1.

SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA

717 718,00 zł

□

2.

Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa

100 000,00 zł

□

3.

Tablica informacyjna na Zielonym Ursynowie

2 000,00 zł

□

4.

Siłownia przy Jeziorze Zgorzała

60 000,00 zł

□

5.

Doposażenie szkoły podstawowej nr. 96 w pomoce dydaktyczne.

253 167,97 zł

□

6.

Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała

301 321,00 zł

□

7.

Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr.96

17 567,00 zł

□

8.

Spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie

6 900,00 zł

□

9.

CZARODZIEJSKI QUEST

5 100,00 zł

□

10.

QUESTY

19 070,00 zł

□

11.

Kosze na śmieci wokół jeziorek Wąsal i Pozytywka

4 000,00 zł

□

12.

Autobus ZTM na ul.Baletowej - Infrastruktura (zawrotka, przystanki)

800 000,00 zł

□

13.

Przyjazna ul. Puławska przy ul. Żołny – nowy przystanek autobusowy

110 000,00 zł
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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.

Strona 4 / 4

