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(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
Kamionek
□

1.

Kamionkowskie Info - Rogatki cz. Południowo-zachodnia

□

2.

Dostępna toaleta w Parku Skaryszewskim

□

3.

Projekt Młodzieżowy "Wyzwolenie"

□

4.

Osoby niewidome są wśród nas

□

5.

Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla uczniów liceum

□

6.

Dwie godziny dla Rodziny
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□

7.

MINISUMO na Pradze Południe

□

8.

Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu przy zbiegu ul. Bliskiej i Żupniczej

□

9.

Oznakowanie kamienicy na Lubelskiej 30/32

□

10.

Kamionkowskie Info - Rogatki cz. Południowo-wschodnia

□

11.

Nasadzenie zieleni na granicy terenu chronionego Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych wzdłuż ul.
Stanisława Augusta

□

12.

Atlas historyczny Kamionka, Skaryszewa, Parku Skaryszewskiego i terenów wystawowych

□

13.

Wyznaczenie i oznakowanie poziome zgrupowania miejsc postojowych przed budynkiem przy ul.
Mińskiej 52/54

□

14.

Panie, Pan tu nie stał

□

15.

Pracownia językowa dla uczniów SP nr 255

□

16.

Budowa placyku zabaw na podwórzu kamienic pomiędzy ul. Rybną i Wawerską

□

17.

Ścieżka edukacyjno-historyczna 100-lecia harcerstwa na Kamionku

□

18.

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

□

19.

Wieża dla jerzyków na Pradze Południe

□

20.

Analiza i ekspertyza stanu wód Jeziorka Kamionkowskiego

□

21.

Place treningowe dla aktywnych mieszkańców Warszawy

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.

.....................................................................
Podpis głosującego/opiekuna prawnego
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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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