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

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017
dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dla obszaru Gocław
UWAGA! Kartę w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami.
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 446 829,40 zł
□

1.

Sport dla wszystkich - 200 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice tenisa
ziemnego (819)

41 600,00 zł

□

2.

Praga Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci (135)

49 000,00 zł
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□

3.

Biblioteka dla seniora - mówiące i powiększone książki (1389)

96 270,00 zł

□

4.

Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę", miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe
(1007)

52 000,00 zł

□

5.

Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Praga Południe
(1576)

17 100,00 zł

□

6.

Ochrona drzew Parku Skaryszewskiego (2274)

□

7.

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych (WZO) - zakup ﬁlmów i audiobooków
(497)

□

8.

Arystoteles z Grochowa (918)

□

9.

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED (1048)

77 000,00 zł

□

10.

Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Centrum Promocji
Kultury w Dzielnicy Praga Południe (806)

23 000,00 zł

□

11.

Droga dojazdowa do budynków przy ul. Białowieskiej 19, Białowieskiej 17,
Budrysów 26 oraz chodnik (2238)

□

12.

Ziemiański szlak wokół Warszawy - dwory i pałace Mazowsza (750)

24 000,00 zł

□

13.

Galeria bez granic (2273)

51 950,00 zł

□

14.

Unowocześnienie sprzętu komputerowego, z którego korzystają czytelnicy w
pracowni komputerowej Biblioteki Publicznej im. Z. Rumla (670)

47 757,00 zł

□

15.

ROD Waszyngtona - oświetlenie solarne w alejkach (793)

□

16.

Audiobooki do Biblioteki Książki Mówionej na ul. Meissnera 5 (61)

□

17.

Komputery w Bibliotece - doposażenie stanowisk komputerowych w Wypożyczalni
dla Dorosłych i Młodzieży nr 78 (235)

37 336,00 zł

□

18.

Wzbogacenie księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78 (234)

24 000,00 zł

□

19.

Edukacja w dziedzinie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja)
(2605)

27 720,00 zł

□

20.

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych (WZO) - zakup nowych regałów do działu
z literaturą popularnonaukową (488)

30 000,00 zł

□

21.

Narysowana Warszawa - Praga Południe (701)

33 413,00 zł

□

22.

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły SP312, w jej otoczeniu i na
przyszkolnych boiskach. (688)

250 000,00 zł

□

23.

Praskie Centrum Aktywnej Młodzieży (2020)

195 310,00 zł

□

24.

Aktywne parki: Leśnika, Znicza, OPAK, Balaton, Polińskiego (1493)

167 500,00 zł

□

25.

Uporządkowanie Skweru na Saskiej Kępie wzdłuż ul. Lotaryńskiej (926)

192 600,00 zł

117 000,00 zł
40 000,00 zł
117 328,00 zł

260 000,00 zł

297 000,00 zł
4 000,00 zł
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□

26.

Od gimnazjalisty do programisty - poznajemy Scratch'a i Arduino (1298)

46 200,00 zł

□

27.

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych (WZO) - zakup książek i materiałów
dydaktycznych do nauki języków obcych (495)

50 000,00 zł

□

28.

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych (WZO) - zakup nowości wydawniczych
(487)

15 000,00 zł

□

29.

Nie święci garnki lepią. Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Warszawy. (766)

13 456,00 zł

□

30.

Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych
(1733)

□

31.

Praski Świerszcz - gazeta młodych (2071)

□

32.

Droga rowerowa na Grochowskiej od Wiatracznej w stronę pl. Szembeka. (927)

280 000,00 zł

□

33.

Doświetlenie alejek spacerowych przy Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych
(1858)

275 000,00 zł

□

34.

Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe (2191)

□

35.

Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze Południe (60)

6 600,00 zł

□

36.

Nowoczesne Technologie w Bibliotece - zakup tablicy interaktywnej (489)

4 000,00 zł

□

37.

Festyn sportów wodnych i Praski Puchar Kajakowy (1593)

96 000,00 zł

□

38.

Artystyczne soboty z gliną. Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Warszawy (762)

22 456,00 zł

□

39.

Zajęcia sportowe z kajakarstwa dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Ogólnodostępna wypożyczalnia kajaków na Kamionku. (1601)

42 720,00 zł

□

40.

Praski Oddział Kawalerii (1567)

□

41.

Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami - II edycja. Dotknij Parku nad Balatonem
(1326)

85 580,00 zł

□

42.

Ratujemy drzewa Saskiej Kępy (1367)

64 970,00 zł

□

43.

Pomagajmy ludziom bezdomnym zachować higienę osobistą (2636)

Wybrałam(/-łem)

262 000,00 zł
11 950,00 zł

14 680,00 zł

106 600,00 zł

300 000,00 zł

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 Gocław
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Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 969 245,38 zł
□

1.

Kulturalny senior na Gocławiu (62)

□

2.

Rozbudowa i zacienienie istniejącego placu zabaw dla małych dzieci na Gocławiu
Iskra (34)

105 455,00 zł

□

3.

Plac zabaw dla starszych dzieci na Gocławiu Iskra (32)

190 200,00 zł

□

4.

Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności
rodzicielskich (1588)

42 700,00 zł

□

5.

Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanałku Gocławskiego na odcinku Ul. Fieldorfa - ul.
Rechniewskiego. (1590)

187 200,00 zł

□

6.

Działamy lokalnie - remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 185
im. UNICEF (707)

105 538,00 zł

□

7.

Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4 (394)

45 000,00 zł

□

8.

Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra (33)

50 900,00 zł

□

9.

Skwer na Gocławiu Iskra (90)

300 000,00 zł

□

10.

Oświetlenie boiska na Iskrze (11)

160 000,00 zł

□

11.

Zakup książek do Wypożyczalni Nr 19 i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 (569)

15 000,00 zł

□

12.

Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama (1098)

300 000,00 zł

□

13.

Remont placu zabaw przy ul. Umińskiego 12, przy SP nr 312, ogólnodostępnego
popołudniami i w weekendy. (1587)

192 500,00 zł

□

14.

Nowoczesna Biblioteka nad Balatonem (632)

10 000,00 zł

□

15.

Zielona Iskra -zieleń na Gocławiu Iskra (2042)

9 600,00 zł

□

16.

Bezpłatne zajęcia języka angielskiego dla dzieci z Gocławia wraz z odnowieniem i
doposażeniem sal SP 312 (972)

□

17.

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego (1877)

□

18.

Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora Komorowskiego i Filia
Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego (48)

Wybrałam(/-łem)

13 000,00 zł

76 220,00 zł
273 500,00 zł
10 535,00 zł

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

których łączny koszt realizacji wynosi

zł
(kwota liczbowa)
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Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w
m.st. Warszawie na rok 20172).
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 1400/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08.10.2015
r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
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 / w przypadku gdy głosującym jest osoba
małoletnia podpis opiekuna prawnego

Fakultatywnie:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji o przebiegu budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 2017, informacji o kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie oraz informacji o
konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie.

.....................................................................
Podpis głosującego / w przypadku gdy głosującym jest osoba
małoletnia podpis opiekuna prawnego

Adnotacje urzędowe:
Okazano dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości:

TAK

NIE

Inne uwagi

.....................................................................
(podpis oraz pieczęć albo oznaczenie przyjmującego kartę)

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 pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 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 5 / 5

