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

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dla obszaru Ursus Północny
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 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 Ursus m.st. Warszawy dla obszaru Ursus Północny
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze lokalnym w
obszarze terytorialnym wynosi 763 500,00 zł
□

1.

Park dla zwierząt "Reksio" (1970)

207 000,00 zł

□

2.

Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Północny) (111)

429 800,00 zł

□

3.

PRZYSTAŃ DLA KULTURY (2613)

150 800,00 zł
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□

4.

Wydanie albumu "Dzieje Chóru Cantate Deo 1942-2012" (297)

□

5.

Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów
Piastowskich, Bony, Rakuszanki, Listopadowej (1838)

□

6.

Narysowana Warszawa - Ursus Północny (686)

□

7.

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej na terenie Gimnazjum nr 133 (2504)

□

8.

WARSZTATY ŚPIEWU DLA KAŻDEGO - BEZPŁATNE (2241)

□

9.

"Żłobek" dla malucha (152)

□

10.

Renowacja fortepianu w Ośrodku Kultury Arsus w Ursusie (1238)

□

11.

Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny
(1157)

□

12.

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu ﬁnansów osobistych/Ursus Północny
(1716)

13 164,80 zł

□

13.

Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji (1170)

22 750,00 zł

Wybrałam(/-łem)

39 000,00 zł
162 500,00 zł
33 413,00 zł
514 000,00 zł
33 600,00 zł
156 120,00 zł
40 000,00 zł
150 060,00 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.
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