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(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 Rembertów m.st. Warszawy
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym wynosi 648 000,00 zł
□

1.

Cykl koncertów operetkowo-musicalowych na scenie plenerowej Domu Kultury
"Wygoda"

60 000,00 zł

□

2.

Spektakl dla dzieci na scenie plenerowej Domu Kultury "WYGODA"

4 000,00 zł

□

3.

Szkolna Akademia Przyrody

86 400,00 zł

□

4.

Warsztaty naukowe dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda"

2 250,00 zł

□

5.

Cykl spotkań autorskich z poetką/poetą oraz wydanie książki z rysunkami dzieci.

15 000,00 zł
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□

6.

Zainstalowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych

64 000,00 zł

□

7.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół
podstawowych w Rembertowie

23 040,00 zł

□

8.

Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci w bibliotece w Rembertowie

10 900,00 zł

□

9.

Pomoce dydaktyczne-wyposażenie Klubu Rembertowskiej Akademii Seniora

26 460,00 zł

□

10.

Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie

29 000,00 zł

□

11.

Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe - propagowanie wiedzy w
Laboratorium Naukowym/Pracowni Konstruktorskiej oraz Studiu Multi-Foto

109 083,00 zł

□

12.

Budowa przystanku krańcowego dla linii autobusowej za skrzyżowaniem
ul.Gierczak z al.gen.Chruściela

200 000,00 zł

□

13.

SIATKÓWKA DLA SENIORÓW

20 020,00 zł

□

14.

Ścieżka edukacyjno- przyrodnicza w ogrodzie Przedszkola nr 158

30 000,00 zł

□

15.

Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodzieła szansą na rozwój
predyspozycji zawodowych młodzieży

3 133,00 zł

□

16.

Zwiększenie bezpieczeństwa na al. Sztandarów poprzez zainstalowanie
spowalniaczy ruchu

60 000,00 zł

□

17.

Warsztaty rytmiczne dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda"

2 500,00 zł

□

18.

Organizacja imprez kulturalnych w Bibliotece Publicznej w dz. Rembertów

26 500,00 zł

□

19.

Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"

62 992,00 zł

□

20.

Strefa ograniczonej prędkości 30 km/godz. na ulicach osiedla Stary Rembertów Kolonia

134 000,00 zł

□

21.

Pasy rowerowe w al. gen. A. Chruściela „Montera”

201 000,00 zł

□

22.

Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Przedszkolu Nr 243
Warszawa ul. Strażacka/Kordiana

300 000,00 zł

□

23.

Studio Nagrań w Domu Kultury "Rembertów"

58 000,00 zł

□

24.

Zakup pieca do wypału ceramiki dla Domu Kultury "Wygoda"

8 075,00 zł

□

25.

Zaprojektujemy Rembertowską Maskotkę

29 900,00 zł

□

26.

Informacyjna tablica świetlna na Ratuszu

30 000,00 zł

□

27.

Opieka dla dorosłych osób niepełnosprawnych na Starym Rembertowie.

73 076,00 zł

□

28.

Zabezpieczenie nowo wybudowanego boiska ogólnodostępnego przy Szkole
Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

87 000,00 zł

□

29.

Integracyjny Plac Zabaw Magenta

272 000,00 zł
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□

30.

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej

98 461,50 zł

□

31.

Kurtyna Sceniczna do Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 74

23 544,29 zł

□

32.

Cyfrowy Rembertów

78 660,00 zł

□

33.

Zakup ulicznych ławek do odpoczynku dla spacerujących

33 000,00 zł

□

34.

Przedszkola wyposażone na szóstkę- inwestycja w edukację- zakup pomocy
dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek

60 000,00 zł

□

35.

Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów

41 000,00 zł

□

36.

Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z
okablowaniem i organizacją ruchu

300 000,00 zł

□

37.

Mini studio audiowizualne w Domu Kultury "Wygoda"

23 000,00 zł

□

38.

Wykonanie odwodnienia ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Roty do ul.
Zecerskiej

75 000,00 zł

□

39.

Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu

60 000,00 zł

Wybrałam(/-łem)

projekt(y/-ów) o charakterze ogólnodzielnicowym,
(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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