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(miejscowość, data)

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015
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” (proszę zaznaczyć maksymalnie pięć z poniższych)

Lista projektów dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
□

1.

Pracownia plastyczna i galeria malarstwa w pałacyku "Acherówka"

□

2.

Termomodernizacja, remont sali gimnastycznej i budynku klubowego na terenie OSIR Dzielnicy
Warszawa Ursus

□

3.

Zakład

□

4.

Zorganizowanie Sali Pamięci państwa Zofii i Władysława Grabskich

□

5.

Bezpieczna droga do szkoły

□

6.

Przebudowa i remont ulicy Władysława Hermana
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□

7.

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus

□

8.

Wybieg dla psów (Ursus Niedźwiadek

□

9.

Powiększenie ogólnodostępnej dla mieszkańców bazy sportowej poprzez adaptację nieużytku
znajdującego się na terenie OSiR Ursus

□

10.

Komitywa - projekt pozytywnej i skutecznej współpracy sześciolatków z nauczycielami

□

11.

Świat w Obiektywie- aktywizacja społeczności dzielnicy Ursus przez działalność w sekcji
fotograficznej

□

12.

"Międzypokoleniowe Śpiewanie" - Otwarte Warsztaty dla Dzieci - pieśni Powstania Warszawskiego

□

13.

Rewitalizacja "Starego Ursusa" przez zainstalowanie ławek dla osób starszych, niepełnosprawnych
i rodzin z dziećmi

□

14.

Kosze dla Zielonego Ursusa

□

15.

Fortepian dla Ursusa

□

16.

Dzielnicowy Informator Senioralny

□

17.

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

□

18.

Pracownia rzeźny i galeria rzeźby

□

19.

Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus"

□

20.

Zakup sprzętu nagłośniającego dla Społecznego Klubu Seniora "Promyk"

□

21.

Wypożyczalnia zabawek na Ursusie

□

22.

Piłkarski Weekend dla mieszkańców dzielnicy Ursus

□

23.

Zgodnym chórem, bracia" monografia Chóru Cantate Deo

□

24.

Dodatkowe miejsca parkingowe przy Placu 1905 roku

□

25.

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr. 219 "Niezapominajka"

□

26.

Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów

□

27.

Mapa/ Plan Ursusa

□

28.

Domki lęgowe dla małych ptaków (wróble, sikorki, szpaki)

□

29.

Kosze na psie odchody

□

30.

Miejsca postojowe ul. Dzieci Warszawy

□

31.

Wielopokoleniowy zespół wokalno - instrumentalno – taneczny

□

32.

Kontynuacja nauki pływania w szkole podstawowej
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□

33.

Ocalić pamięć Zakładów Mechanicznych "Ursus"

□

34.

Doświetlenie przejścia dla pieszych, ul. Traktorzystów

□

35.

Wybieg dla psów - park dla psów w Parku Czechowickim

□

36.

Modernizacja planu zabaw Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka

Wybrałam(/-łem)

projekt(y/-ów) o charakterze ogólnodzielnicowym.
(liczba słownie)

Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 20152).
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 5409/2014 r. Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.
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
ważnego 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. Dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 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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