.....................................................................
(miejscowość, data)

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015
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” (proszę zaznaczyć maksymalnie pięć z poniższych)

Lista projektów dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dla obszaru Grochów
Kinowa
□

1.

Chodnik na skwerze przy Walewskiej 3

□

2.

Remont chodnika wzdłuż ul. Kinowej (w drugiej linii zabudowy)

□

3.

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, rewitalizacja zieleni, ul. Rozłucka 3

□

4.

Latarnie parkowe (ul. Walewska 3, 5, 5a i ul. Suchodolska 4a, 4b)

□

5.

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, rewitalizacja zieleni, ul. Kinowa 4

□

6.

Zamontowanie spowalniaczy na ulicy Międzyborskiej przy Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami
Integracyjnymi
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□

7.

Skwerek Berek - modernizacja

□

8.

Wymiana chodnika przy ul. Wąwolnickiej 4

□

9.

Parking dla Przedszkola nr 235 przy ul. Chroszczewskiej 3/5

□

10.

Rewitalizacja placu przy Kinowej 12

□

11.

Zakup nowych książek dla czytelni 50 przy ul. Rozłuckiej

□

12.

Ławki na Skwerek Berek (ul. Rzołucka, ul. Turbinowa, ul. Sygietyńskiego)

□

13.

Chodnik do Rejonowej Przychodni Zdrowia (ul. Sygietynskiego)

□

14.

Bramki do futbolu dla najmłodszych (Skwerek Berek)

□

15.

Instalacja ławek przy Kinowej 12

□

16.

Zakup TV, anteny i drukarki dla Klubu Seniora nr 4

□

17.

Nasadzenie krzewów ligustra (ul. Kinowa 16)

□

18.

Kurs języka migowego - 1 stopnia

□

19.

Rewitalizacja artystyczna Grochów Kinowa / Mini Park RzeŸby "Kinowa"

□

20.

Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla uczniów liceum

□

21.

Infrastruktura

□

22.

Zabudowa chodnika przy wejściu do budynku Kirasjerów 4b

□

23.

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

□

24.

Remont chodnika pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18

Wybrałam(/-łem)

projekt(y/-ów) o charakterze lokalnym.
(liczba słownie)

Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 20152).
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 5409/2014 r. Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.
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.

Strona 2 / 3

.....................................................................
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
ważnego 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. Dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 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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