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

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
Dzielnica: Białołęka
Obszar: Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Instrukcja wypełnienia karty
1. Wpisz swoje dane osobowe. Dane nie będą upublicznione, dane osobowe mogą być udostępniane innym
podmiotom na podstawie przepisów prawa.
2. Wybierz obszar. Jeżeli dzielnica jest podzielona na obszary lokalne i ogólnodzielnicowy, możesz zagłosować
na projekty w obszarze ogólnodzielnicowym, wybranym obszarze lokalnym lub w obydwu tych obszarach.
3. Wybierz projekt lub projekty. Możesz wybrać dowolną liczbę projektów. Postaw X w odpowiedniej
kolumnie przy nazwie wybranego/-ych projektu/-ów.
4. Podlicz koszt wybranych projektów. Łączny koszt realizacji wybranych projektów w danym obszarze
(lokalnym lub ogólnodzielnicowym) nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na realizację projektów w tym
obszarze.
5. Zagłosuj. Wypełnioną kartę zanieś osobiście do urzędu dzielnicy lub oddaj w wyznaczonym punkcie
głosowania. Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.

UWAGA! Kartę wypełnij w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami.
Dane obowiązkowe1:
Imię i nazwisko
PESEL2
Adres zamieszkania

ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Nr mieszkania
-

Załączam zgodę opiekuna prawnego/kurator z dnia
………………………………

Warszawa
tak

nie

(dotyczy osób małoletnich/ubezwłasnowolnionych)
__________________________________________
1

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w budżecie partycypacyjnym

2

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.
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Dane fakultatywne:
Nr Karty Warszawiaka /
Karty Młodego
Warszawiaka
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Prezydenta m.st. Warszawy, w celu przeprowadzenia głosowania na projekty w ramach budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019.
Dodatkowo wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji o:
przebiegu budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019,
kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie,
realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie.
Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st.
Warszawy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią
zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
Jestem świadoma(-y) możliwości weryﬁkacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w
m.st. Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadoma(-y) odpowiedzialności
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

.....................................................................
Podpis składającego oświadczenie/w
przypadku, gdy głosującym jest osoba
małoletnia lub ubezwłasnowolniona podpis
opiekuna prawnego/kuratora
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Oddaję swój głos na następujące projekty:
A. Lista projektów o charakterze lokalnym
Kwota przeznaczona na realizację projektów w tym obszarze: 1 000 000,00 zł
Numer i nazwa projektu

Koszt realizacji projektu

□

1.

Odkryj z nami moc warzyw - warsztaty kulinarne dla dzieci (1611)

□

2.

Zdrowy Senior – spotkania edukacyjne i nordic walking (1675)

□

3.

Plac Zabaw Dla Dorosłych (1367)

□

4.

Oświetlenie ledowe na Nowodworach (2325)

55 148,00 zł

□

5.

Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Stefanika (103)

60 000,00 zł

□

6.

Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego (102)

283 500,00 zł

□

7.

Plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży (1757)

365 000,00 zł

□

8.

Zielony skwer przy kościele św. Jakuba (skrzyżowanie Nowodworskiej i
Mehoﬀera) (2116)

57 250,00 zł

□

9.

Zorientowana Warszawa (1769)

28 300,00 zł

□

10.

Naturalne łąki (676)

□

11.

Stacja serwisowa rowerów i parking rowerowy przy moście Skłodowskiej-Curie
(2297)

□

12.

Bezpieczne treningi biegowe z trenerem: "Białołęcka Akademia Biegania
Amatorskiego". (1008)

□

13.

Stayin' Alive - deﬁbrylatory AED w białołęckich szkołach (423)

95 000,00 zł

□

14.

Fitness na Tarchominie (435)

15 750,00 zł

□

15.

"Mieszkam na Białołęce" - kampania promująca Dzielnicę z udziałem jej
znanych mieszkańców + nagranie piosenki o Białołęce (2066)

71 000,00 zł

□

16.

Boisko piłkarskie Pancera 8 (2228)

497 000,00 zł

□

17.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Odkrytej (przy
skateparku/miasteczku ruchu drogowego) (101)

292 500,00 zł

□

18.

Seniorzy i siłownia (982)

□

19.

Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych - "kocie oczka" - na ul.
Świderskiej (622)

□

20.

Hortensje na Talarowej (764)

3 771,00 zł

□

21.

Na świetlicy nie ma nudy (2047)

5 400,00 zł

□

22.

Chronimy jerzyki i wróble na Białołęce (2290)

12 700,00 zł
7 650,00 zł
298 000,00 zł

5 436,00 zł
32 050,00 zł
7 400,00 zł

11 520,00 zł
280 000,00 zł

16 000,00 zł
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□

23.

"Białołęka kwitnąca” – nasadzenia kwiatów i krzewów kwitnących w przestrzeni
publicznej Dzielnicy (1856)

□

24.

Chodnik i ścieżka rowerowa (714)

□

25.

Skwer "Brama lasu" przy ul. Milenijnej (678)

□

26.

Pumptrack na Tarchominie - tor do jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach i
desce (615)

140 000,00 zł

□

27.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Winorośli (342)

153 625,00 zł

□

28.

Chodnik wzdłuż ulicy Ćmielowskiej (673)

195 493,00 zł

□

29.

Zrelaksowany Tarchomin - zajęcia relaksacyjno-rozwojowe z wykorzystaniem
sztuk plastycznych i muzyki dla dzieci, rodziców i seniorów (1672)

49 920,00 zł

□

30.

Nowe latarnie na Aluzyjnej (2262)

78 000,00 zł

□

31.

Zobacz mnie bezpieczne, aktywne przejścia dla pieszych - szkoły 355, 342 na
ulicach Topolowej/Strumykowej i Myśliborskiej/Botewa (2241)

112 000,00 zł

□

32.

Zabawa bez barier - stworzenie integracyjnego placu zabaw w parku Picassa
(573)

146 500,00 zł

□

33.

Tężnia solankowa w Parku Picassa - mini uzdrowisko (619)

320 300,00 zł

□

34.

Modernizacja ulicy na Nowodworach - ul. Ruciańska (2279)

240 000,00 zł

□

35.

Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole - szkolenia dla wychowawców
przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych (1871)

□

36.

Siłownie plenerowe na Tarchominie i Kępie Tarchomińskiej (2318)

□

37.

Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą (2312)

□

38.

Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce) - rozbudowa (2311)

102 000,00 zł

□

39.

Modernizacja naszych szkolnych boisk (1290)

394 940,00 zł

□

40.

Ogrody Mehoﬀera - kwiaty, krzewy, drzewa. (2145)

174 000,00 zł

□

41.

Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Mehoﬀera odcinku Talarowa/Myśliborska do
źródełka (768)

161 600,00 zł

□

42.

Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led (2344)

225 500,00 zł

□

43.

Zajęcia nurkowe dla dzieci z elementami edukacji ekologicznej (884)

129 888,00 zł

□

44.

Bezpieczna Ćmielowska - wymiana lamp (1651)

□

45.

Planszówki na kocyku – cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie
Białołęki (1841)

□

46.

Las Anecin - naturalna bariera ochronna dla Tarchomina i Nowodworów od
zanieczyszczeń z ul. Modlińskiej (755)

70 289,00 zł
168 000,00 zł
43 193,00 zł

18 700,00 zł
100 000,00 zł
46 000,00 zł

49 500,00 zł
7 000,00 zł
34 000,00 zł
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□

47.

Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3
(593)

□

48.

Doświetlenie drogi wewnętrznej i chodnika na wysokości parkingu poprzez
dobudowę dwóch latarni (2292)

30 000,00 zł

□

49.

Park Leśny na Nowodworach - rewitalizacja i rozbudowa (107)

70 000,00 zł

□

50.

Wiata przystankowa na Dąbrówce Wiślanej - ul. Aluzyjna (2273)

44 500,00 zł

□

51.

Altanki i grill w parku Picassa (621)

63 500,00 zł

□

52.

Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie Mehoﬀera / Talarowa (766)

80 000,00 zł

□

53.

Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodnika przy ul. Porajów 3 (604)

□

54.

Chodnik wzdłuż ul. Talarowej (899)

32 000,00 zł

□

55.

Kwitnący skwer Jagmina (skwer u zbiegu ulic: Milenijnej, Ceramicznej i Jagmina)
(662)

40 800,00 zł

□

56.

Kwitnące krzewy na Tarchominie (677)

34 263,00 zł

□

57.

Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i samoobrona dla kobiet (322)

76 900,00 zł

□

58.

Miejsce spotkań (altana z grillem) przy Mehoﬀera (2280)

□

59.

Kocia oaza na Tarchominie (2251)

34 620,00 zł

□

60.

40 drzew dla Białołęki (1763)

56 180,00 zł

□

61.

Wybudowanie chodnika przed blokiem Światowida 57 (105)

25 200,00 zł

8 000,00 zł

150 000,00 zł

130 000,00 zł

Łączny koszt realizacji wybranych
projektów lokalnych wynosi

zł
(Wpisz kwotę liczbowo)
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Adnotacje urzędowe:
Okazano dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości:

TAK

NIE

Inne uwagi:

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