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

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
Dzielnica: Białołęka
Obszar: Obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów
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: 1 226 744,00 zł
Numer i nazwa projektu

Koszt realizacji projektu

□

1.

Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku
Magicznym (228)

□

2.

Bezpieczne treningi biegowe z trenerem: "Białołęcka Akademia Biegania
Amatorskiego". (1014)

□

3.

Bezpłatne zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup" (1624)

26 500,00 zł

□

4.

Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białołęce (762)

115 000,00 zł

□

5.

Wiedza dla pokoleń - doﬁnansowanie Wypożyczalni Zielona Biblioteka. (760)

□

6.

Kinołęka - kino w sali widowiskowej na ul. Głębockiej (1978)

□

7.

Poczytaj mi mamo (1870)

12 000,00 zł

□

8.

Od rekreacji do integracji 2. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców
z Zielonej Białołęki (1121)

72 270,00 zł

□

9.

Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa i ul. Echa Leśne
(1846)

14 000,00 zł

□

10.

Zjeżdżalnie w rurach z górki w Parku Magicznym (543)

□

11.

Latarnie Kroczewska to możliwe i wykonalne! (294)

46 000,00 zł

□

12.

II Magiczne Spotkania z Kulturą (886)

48 000,00 zł

□

13.

Szczęśliwa Rodzina 2 (585)

24 500,00 zł

□

14.

Tężnia solankowa - reaktywacja (994)

□

15.

Zazielenianie - krzewy (1882)

□

16.

Frachtowa - Parkingowa (2034)

□

17.

"Przygody ze sztuką" - plenerowe warsztaty plastyczne (1732)

30 000,00 zł

□

18.

"Mieszkam na Białołęce" - kampania promująca Dzielnicę z udziałem jej
znanych mieszkańców + nagranie piosenki o Białołęce (2076)

71 000,00 zł

□

19.

Planszówki na kocyku – cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie
Białołęki (1960)

□

20.

Jasne boisko - modernizacja oświetlenia boiska SP 356 (2188)

69 000,00 zł

□

21.

Białołęcki Kiermasz Wiedzy ”Naukowy Zawrót Głowy” - III edycja (603)

15 740,00 zł

□

22.

Tańce hulańce - nauka tańca dla dzieci (1193)

26 900,00 zł

69 428,00 zł
8 700,00 zł

20 500,00 zł
503 950,00 zł

101 000,00 zł

359 300,00 zł
58 085,00 zł
378 000,00 zł

7 000,00 zł
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□

23.

Bezpieczne przejście dla pieszych Ostródzka/Juranda ze Spychowa (1626)

200 000,00 zł

□

24.

Zdziarska - skoro nie można mieć chodnika, to utwardzenie pobocza,
wysypanie żwiru, płyty trawnikowe. Pomocy! (293)

160 000,00 zł

□

25.

Dzień Bocianiego Zakątka (1968)

□

26.

Nowe zabawki w Parku Magicznym (230)

□

27.

Francuski od początku - kurs wakacyjny (1191)

14 830,00 zł

□

28.

Ścieżka edukacyjna - doposażenie (1886)

98 000,00 zł

□

29.

Bezpłatna joga dla dorosłych oraz rodziców z dziećmi (225)

11 400,00 zł

□

30.

Budowa chodnika ul. Zdziarska i Kroczewska (1147)

□

31.

Wehikuł czasu - fotowycieczki autokarowe (1891)

□

32.

W końcu piękne trawniki na Zielonej Białołęce! (155)

□

33.

Wybieg dla psów (2286)

67 000,00 zł

□

34.

Labirynt w Parku Magicznym (223)

79 500,00 zł

□

35.

Mały Budowniczy w Parku Magicznym (221)

57 000,00 zł

□

36.

Budowa oświetlenia chodnika w ul. Zdziarskiej (1909)

□

37.

Aktywne przejście dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa przy SP 231 (1851)

□

38.

Białołęka Chopina - muzyczne ławki w parku przy ul. Magicznej (758)

75 030,00 zł

□

39.

Po sąsiedzku (1781)

48 900,00 zł

□

40.

Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej (570)

27 000,00 zł

□

41.

Huśtawka dla Dzieci i Rodziców w Parku Magicznym. (1195)

58 000,00 zł

□

42.

II Gry i zabawy dla dzieci - animacyjny zawrót głowy (974)

28 600,00 zł

□

43.

Park odpoczynku (2287)

□

44.

Kosze na śmieci - chodnik ul. Zdziarska (1915)

3 870,00 zł

□

45.

Bezpieczne skrzyżowanie przy placu zabaw Bociani Zakątek. (1683)

3 400,00 zł

□

46.

Stacja Rekreacja Olesin (1788)

□

47.

Bezpiecznie dla dzieci i zwierząt - barierki nad kanałkiem na ul. Magicznej (759)

□

48.

Oświetlenie placu zabaw Truskawkowe Pole wraz z boiskiem - teren przy ul.
Truskawkowa 5 (45)

46 600,00 zł
134 000,00 zł

587 500,00 zł
88 800,00 zł
332 616,00 zł

217 000,00 zł
5 200,00 zł

592 000,00 zł

65 000,00 zł
3 004,00 zł
208 000,00 zł
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□

49.

„Białołęka kwitnąca” – nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni
publicznej Dzielnicy (1939)

47 136,00 zł

□

50.

Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej (567)

30 000,00 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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