Załącznik nr 4
do Regulaminu Radzymińskiego
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.40.2019
Burmistrza Radzymina z dnia 18 marca 2019 roku

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY DO RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
NA ROK 2019
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………….

NR PESEL
Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………………………
Zasady ważności głosu:
1. Aby głos był ważny należy wybrać jeden projekt z listy projektów zamieszczonych na karcie do głosowania.
Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „WYBÓR”.
Uwaga! Głos jest nieważny jeżeli znak „X” zostanie wpisany przy większej liczbie projektów niż 1.
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska, podanie adresu
zamieszkania oraz numeru PESEL osoby głosującej a także podpisanie karty (w tym zawartego na karcie do
głosowania oświadczenia).
Oddaję swój głos na następujący projekt:

Nazwa projektu/tytuł zadania

1
Ścieżka EdukacyjnoPrzyrodnicza

2

3

Krótki opis

Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza, której celem jest
propagowanie wiedzy związanej z przyrodą, ekologią oraz
podkreślenie walorów przyrodniczych lokalnej przyrody
gminy Radzymin.

Szacunkowy
koszt

WYBÓR

□
115 000,00 zł

□

Przystosowanie
pomieszczeń w budynku
OSP
w Mokrem do pełnienia
funkcji Klubu Integracji
Sąsiedzkiej dla Mokrego,
Zawad, Łosia

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont
pomieszczeń w OSP w Mokrem obejmujący kuchnie i
korytarz. Ponadto w ramach zadania planowany jest
zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć
integrujących różne grupy wiekowe mieszkańców wsi
Mokre, Zawady, Łosie.

30 000,00 zł

Defibrylator AED w każdej
szkole w Gminie Radzymin

Montaż w każdej szkolnej placówce w gminie Radzymin
automatycznego defibrylatora AED.

30 000,00 zł

□

4

5

"W drodze o awans"- czyli
rozwój sekcji koszykówki
w Radzyminie

Dzięki uzyskanym w Budżecie Partycypacyjnym środkom,
drużyna będzie miała możliwość po raz kolejny
spróbować swoich sił w rozgrywkach ligowych
koszykówki.

Aktywnie w Dybowie

Celem projektu jest zorganizowanie ogólnodostępnej i
nieodpłatnej siłowni zewnętrznej na placu w pobliżu
przedszkola w Starym Dybowie.

Smak(i) zabaw

Uatrakcyjnienie życia kulturalnego na terenach wiejskich
poprzez organizację ogólnodostępnych imprez
rozrywkowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych w sześciu
sołectwach, wzbogacona
o dodatkową z okazji „Dni Radzymina”.

„Szkolimy Mistrzynie” –
graj w piłkę ręczną z KPR
„ROKIS” Radzymin

Upowszechnianie oraz promocja kultury fizycznej i sportu
w lokalnym środowisku. Zwiększenie liczebności dzieci i
młodzieży uprawiających piłkę ręczną.

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego
w miejscowości Nadma

Podniesienie bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Szkolnej
ze Starą wraz z dojściem do przystanków.
Podniesienie bezpieczeństwa komunikacji pieszych
do i z przystanków na terenie sołectwa Nadma Stara –
ulice: Jaworówka, Szkolna i Stara.

Gmina Radzymin 1944 archiwalne zdjęcia lotnicze

Pozyskanie z archiwów USA ok. 30 fotografii lotniczych
miasta i gminy Radzymin wykonanych w 1944 roku oraz
wykonanie na ich podstawie cyfrowego obrazu lotniczego
(mapy) Gminy Radzymin z możliwością umieszczenia jej w
Systemie Informacji Przestrzennej w celu umożliwienia
badań i analiz historycznych. Projekt zakłada także
wydruk wielkoformatowy powstałej mapy i możliwość jej
prezentacji w trakcie spotkań i imprez plenerowych
mieszkańców miasta i gminy.

Piłka ręczna w naszych
sercach. Rozwój SPR ROKiS
Radzymin

Wspieranie rozwoju i promocja piłki ręcznej w ramach
działalności Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ROKIS Radzymin
na arenie I ligi, w tym organizacja wydarzeń sportowych i
wspieranie sportowej reprezentacji Gminy.

Parkuj bezpiecznie stworzenie nowych miejsc
parkingowych przy ul.
Słowackiego w Radzyminie

Zadanie polega na stworzeniu poprzez zaprojektowanie
i wybudowanie nowych miejsc parkingowych
w istniejącym pasie drogowym przy ul. Słowackiego 51
i 53 znajdującej się przy drodze gminnej – adekwatnie jak
przy niedawno nowo powstałym budynku na wysokości
Słowackiego nr 49.

6

7

8

9

10

11

□
20 000,00 zł

□
15 774,80 zł

□
30 000.00 zł

□
30 000,00 zł

□
100 000,00 zł

□
5 730,00 zł

□
30 000,00 zł

□
55 000.00 zł

12
Media społecznościowe dla
dorosłych

Cykl zajęć dla osób dorosłych pragnących nauczyć się
korzystać z internetu, mediów społecznościowych, poczty
elektronicznej oraz innych udogodnień jakie daje
internet.

Strefa zabawy w Nowym
Jankowie

Doposażenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe
urządzenia dla najmłodszych mieszkańców, mające na
celu zwiększenie atrakcyjności oraz funkcjonalności
miejsca spotkań i aktywności mieszkańców Nowego
Jankowa.

13

14

Integracja sołectw: Stare i
Nowe Słupno, Słupno
Osiedle oraz Sieraków

15

Miejsce integracji. Zakup gruntu. Stworzenie miejsca
rekreacji na terenie Słupna.

Stacyjka kolejki
wąskotorowej

Radzymin, Leopoldynów, Cmentarz Poległych, Słupno –
szlak czterech stacji nieistniejącej kolejki wąskotorowej.
Popularyzacja historii oraz upamiętnienie w przestrzeni
publicznej historycznych lokalizacji, tzw. Kolejki
mareckiej, która przysłużyła się rozwojowi miasta
Radzymin oraz okolicznych terenów. Stacyjki w formie
stylizowanej gabloty z nazwą, ciekawostkami z historii
kolejki, fotografiami, dokumentami, ławkami oraz
koszami na śmieci.

Piękne i funkcjonalne
otoczenie ul. Piłsudskiego
w Ciemnem

Zadanie polega na poprawie estetyki i ładu
przestrzennego jednej z kluczowych ulic w Ciemnem.
Regulacja poziomu rowów przydrożnych,
uporządkowanie pasa drogowego, ustawienie koszy na
śmieci wzdłuż istniejącego chodnika oraz
zagospodarowanie skwerów przy skrzyżowaniu ulicy
Piłsudskiego z ulicą Wołomińską.

Wirtualne Muzeum
Radzymina

Wirtualne Muzeum Radzymina to cyfrowe archiwum
materiałów o Radzyminie, działające na zasadzie portalu
społecznościowego. To zbiór wspomnień, pamiątek z
domowych archiwów i prywatnych kolekcji
Radzyminiaków oraz doniesień z prasy. Mieszkańcy
znajdą tutaj zdjęcia zmieniającego się miasta, ciekawe
wycinki prasowe przyporządkowane do konkretnych
adresów na mapie, fragmenty historii mówionych
zebranych wśród najstarszych mieszkańców Radzymina.

16

17

□
7 000,00 zł

□
75 800,00 zł

□
200 000,00 zł

□
80 565,00 zł

□
199 999,99 zł

□
23 575,00 zł

18
Ułańska Inauguracja
obchodów 100-lecia bitwy
pod Radzyminem 1920 r.

19

20

21

22

23

Zorganizowanie Pokazu Sprawności Ułańskiej podczas Dni
Radzymina, stanowiącego inaugurację obchodów
jubileuszu 100.rocznicy Bitwy pod Radzyminem 1920 r.
oraz zaproszenie mieszkańców na rekonstrukcję w 2020r.
Wystawienie asysty ułańskiej w umundurowaniu z okresu
wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 r. podczas
gminnych świąt narodowych i ważnych rocznic
patriotycznych, począwszy od Narodowego Święta
Niepodległości – 11 listopada 2019 r.

Świetlica w Rżyskach modernizacja

Projekt obejmuje powiększenie świetlicy integracyjnej w
Rżyskach oraz dołączenie do niej WC, wykopanie studni z
bieżącą wodą i zainstalowanie szamba ekologicznego.

Budowa placu zabaw oraz
siłowni zewnętrznej
w Nadmie Pólko

Projekt zakłada budowę i wyposażenie ogólnie
dostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
poprzez zakup odpowiednich urządzeń.

Modernizacja oświetlenia i
poprawa nagłośnienia
Miejskiej Sali Koncertowej
im. Fryderyka Chopina
w Radzyminie

Wyposażenie Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie
w nowoczesny, wielofunkcyjny sceniczny sprzęt
oświetleniowy i nagłośnieniowy.

Uzupełnienie brakujących
lamp ulicznych przy ul.
Chopina w Słupnie

Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych LED przy
ul. Chopina w Słupnie.

Boiska do Siatkówki
Plażowej

Stworzenie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej wraz
z wyposażeniem.

Międzyszkolny Klub
Historyczny im. Armii
Krajowej Ziemi
Radzymińskiej

Kultywowanie, utrwalanie i upowszechnianie tradycji
historycznej oraz rozwój świadomości narodowej
związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem
Podziemnym. Edukacja historyczna służąca budowaniu
lokalnej tożsamości. Aktywizacja oraz integracja dzieci i
młodzieży poprzez pobudzanie oraz wspieranie postaw
obywatelskich i patriotycznych.

"Aktywnie znaczy zdrowo"
czyli Nadma na sportowo

Aktywizacja społeczności Nadmy poprzez zajęcia ruchowe
dla uczniów, rodziców i seniorów Nadmy. Nabyte podczas
zajęć umiejętności wpłyną nie tylko na sprawność
fizyczną, ale również integrację społeczności Nadmy.

24

25

□
27 925,00 zł

□
100 000,00 zł

□
180 000,00 zł

□
28 400,00 zł

□
19 500,00 zł

32 050,00 zł

□
□

27 000,00 zł

□
29 000,00 zł

26

Podwyższenie standardu
użytkowania hali sportowej
wraz z widownią w Szkole
Podstawowej Nr 2
w Radzyminie w zakresie
ograniczenia hałasu

27
Prędkość – zero tolerancji
na drogach do szkoły!

Celem realizacji projektu jest dostosowanie do
obowiązujących standardów użytkowania hali sportowej
wraz z widownią w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Radzyminie.

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego - elektronicznych tablic
pomiaru prędkości (wyświetlacz, moduł GPRS, system
zasilania solarnego, konstrukcja pod system, słup
wsporczy z fundamentem).

□
200 000,00 zł

□
36 400,00 zł

Oświadczenie:
Oświadczam, iż jestem mieszkanką/mieszkańcem Gminy Radzymin i wszystkie informacje podane
w karcie do głosowania są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam, że zapoznałam/łem się
z regulaminem Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
Jestem świadoma/my możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadoma/my
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
UWAGA!
Wypełniona karta zawiera dane osobowe. Po wrzuceniu jej do urny w jednym z oficjalnych punktów do
głosowania są one właściwie zabezpieczone.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że składając niniejszą kartę do głosowania na projekty do Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Radzymina z
siedzibą w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2 moich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dotyczących Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na
rok 2019.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawą
z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
−
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest Burmistrz Radzymina, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin;
−
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędna w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 oraz dopełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi weryfikację danych osoby zgłaszającej propozycję
zadania;
−
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
−
dane mogą być udostępniane przez Burmistrza Radzymina podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa;
−
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
−
w gminie jest wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt: iod@radzymin.pl;
−
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 oraz
dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
−
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
−
nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania.

…………………………………………………………………..
czytelny podpis osoby głosującej

