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

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
Dzielnica: Wawer
Obszar: Radość
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: 151 250,00 zł
Numer i nazwa projektu

Koszt realizacji projektu

□

1.

Kino za regałem - program literacko/ﬁlmowy dla dzieci (2391)

□

2.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży (1318)

48 000,00 zł

□

3.

Poetycka Radość- Gałczyński, Tuwim, Twardowski- inaczej (2397)

38 250,00 zł

□

4.

Zakup książek i czasopism do Wypożyczalni nr 47 (257)

□

5.

Estradowa Radość - muzyka w kulturotece dla dzieci i dorosłych (2407)

8 000,00 zł

9 000,00 zł
48 000,00 zł

Łączny koszt realizacji wybranych
projektów lokalnych wynosi

zł
(Wpisz kwotę liczbowo)

B. Lista projektów o charakterze ogólnodzielnicowym
Kwota przeznaczona na realizację projektów w tym obszarze: 394 076,00 zł
Numer i nazwa projektu

Koszt realizacji projektu

□

1.

Zajęcia teatralno-muzyczne muzykalni dla dzieci i rodziców (1853)

19 600,00 zł

□

2.

Teatr dla dzieci w Wawerskie Centrum Kultury (859)

15 000,00 zł

□

3.

Gry planszowe - rodzinne spotkania przy grach planszowych (1919)

□

4.

plenerowa scena letnia- WCK ﬁlia Anin (2374)

11 000,00 zł

□

5.

Poranki muzyczne – edukacja artystyczna z wartościami (2406)

19 820,00 zł

□

6.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Trakt Lubelski (555)

□

7.

Zatoki "kiss and drive" ul. Kajki przy Szkole Podstawowej nr 218 (519)

40 000,00 zł

□

8.

Plac zabaw w Międzylesiu Zachodnim (rozbudowa placu zabaw) przy ul.
Odeska/Mrówcza (853)

70 000,00 zł

□

9.

Wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe do Wawerskiej Czytelni Nr XIII w
Aninie (2350)

10 000,00 zł

□

10.

Wawerski Piknik Historyczny (857)

27 650,00 zł

□

11.

Spotkanie z alpakami (1881)

64 300,00 zł

□

12.

Leśna Ścieżka Edukacyjno-Ekologiczna w Aninie przy Axentowicza "Podszyt" - III
Etap (534)

27 000,00 zł

□

13.

Koncerty patriotyczne w Wawrze (2115)

16 600,00 zł

7 900,00 zł

200 000,00 zł
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□

14.

Konkurs akrobatyczny open dla Wawra i okolic (1610)

□

15.

Remont ulicy Króla Maciusia (252)

□

16.

Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z
trudnościami w koncentracji (2400)

22 960,00 zł

□

17.

Festiwal Teatrów Ulicznych w Wawrze (936)

73 600,00 zł

□

18.

Czasopisma do Czytelni Naukowej nr XIII w Aninie (2341)

5 700,00 zł

□

19.

Spotkania z dietetykiem dla rodzin (1658)

9 700,00 zł

□

20.

Rękodzieło dla dorosłych (1903)

9 999,00 zł

□

21.

Dzikie rośliny jadalne i lecznicze - warsztaty w terenie, nauka rozpoznawania i
zbierania ziół, przypraw (2428)

3 000,00 zł

□

22.

Nowe książki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wawer w 2019 r. (315)

20 000,00 zł

□

23.

Przygotowanie do przedszkola (1814)

15 200,00 zł

□

24.

Laboratoria artystyczne w WCK Anin (1790)

29 000,00 zł

□

25.

Integracyjne zajęcia taneczno-plastyczne dla dzieci pełno i niepełnosprawnych
(1822)

13 300,00 zł

□

26.

Piątkowe potańcówki dla dorosłych (1549)

15 200,00 zł

□

27.

Sportowe uśmiechnięte szkoły w Falenicy 124 oraz 76 (1824)

200 000,00 zł

□

28.

Modernizacja chodnika na ul. Bronisława Czecha (2323)

188 750,00 zł

□

29.

Wawerscy Seniorzy na Szlaku (751)

17 400,00 zł

□

30.

Muzykoterapia - Integracyjne zajęcia muzyczne dla dzieci pełno i
niepełnosprawnych (1794)

12 000,00 zł

□

31.

Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim (1140)

74 100,00 zł

□

32.

"Ludzie Wawra - spotkania z historią i kulturą w Aninie" (2371)

□

33.

Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra 2 (584)

45 000,00 zł

□

34.

Instalacja nagłośnienia hali widowiskowo - sportowej w SP 195 ul. Króla
Maciusia 5 (242)

50 000,00 zł

□

35.

Nowy plac zabaw (136)

175 000,00 zł

□

36.

E-podchody XXI wieku czyli bądź Ciceronem w swojej dzielnicy (600)

109 469,00 zł

□

37.

Multimedia dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer w 2019 r. (2245)

10 600,00 zł

□

38.

Spotkania dla seniorów z zajęciami ﬁtness, tanecznymi, aktorskimi. (1885)

14 700,00 zł

8 900,00 zł
125 000,00 zł

7 100,00 zł
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□

39.

Bezpłatny dostęp do E-booków LEGIMI w wypożyczalni Nr. 59 w Marysinie
Wawerskim (790)

20 910,00 zł

□

40.

Maratony ﬁtness (1726)

16 060,00 zł

□

41.

Nauka tańca dla seniorów i osób 50+ (1577)

9 900,00 zł

□

42.

Konkurs taneczny open dla dzieci z Wawra i okolic (1508)

8 960,00 zł

□

43.

Koncerty kolędowe w Wawrze (2112)

16 600,00 zł

□

44.

Alpakoterapia na Wawrze. (1910)

67 180,00 zł

□

45.

Profesjonalna ściana do tenisa dla Wszystkich. (204)

□

46.

Wieczorki brydżowe dla dorosłych (1937)

7 800,00 zł

□

47.

Rodzinne warsztaty kulinarne W Trakcie (1673)

9 800,00 zł

□

48.

Ekodoradca - czyste powietrze dla Wawra (2179)

180 000,00 zł

65 682,00 zł

Łączny koszt realizacji wybranych
projektów ogólnodzielnicowych 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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