RADZYMIŃSKI BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
2020
KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY DO RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
NA ROK 2020
Imię i nazwisko

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

NR PESEL
Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………

Zasady ważności głosu:
1. Aby głos był ważny należy wybrać jeden projekt z listy projektów NIEINWESTYCYJNYCH oraz jeden projekt
z listy projektów INWESTYCYJNYCH – albo jeden projekt w jednej z w/w kategorii - 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 2 w sumie - w dwóch
różnych kategoriach.

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/następujące projekty:

Nazwa projektu/tytuł
zadania

Krótki opis

Szacunkowy
koszt

WYBÓR

30.000,00 zł

□

30.000,00 zł

□

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

1.

Bezpłatne zajęcia
sportowe dla
dzieci

2.

Folkowe
popołudnie spędź
w Cegielni
i Słupnie

Projekt ma na celu promocję sportowego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży z sołectw Słupno, Sieraków
i Cegielnia poprzez sfinansowanie zajęć z różnych dyscyplin
sportowych. Dużą barierą dla rodziców jest odpłatność za
sportowe zajęcia pozalekcyjne. Projekt ma umożliwić
dostęp do tego typu aktywności możliwie jak największej
grupie dzieci i młodzieży, w szczególności tej, która jest
wykluczona z tego typu zajęć ze względów finansowych.
Uczestnictwem w projekcie zainteresowane są kluby
z takich dziedzin sportu jak piłka nożna, taniec, łucznictwo,
karate i inne.
Podczas folkowych spotkań weźmiecie udział w
warsztatach rzemiosła, m.in. garncarstwo, koronka,
malarstwo na szkle, rzeźbiarstwo, bibułkarstwo, zabawka
ludowa, haft, plecenie wianków i wyroby z drewna;
przetworzycie tradycję oraz podziałacie twórczo podczas
warsztatów; posłuchacie koncertów młodych polskich
zespołów folkowych; zakupicie oryginalne, ręcznie robione
przedmioty; spróbujecie potraw regionalnych i kupicie
zdrową lokalną żywność; weźmiecie udział w licznych
konkursach. Zobaczycie jak tradycja uczy, bawi i inspiruje.
Odkryjecie ją na nowo!

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Defibrylatory AED
w Radzyminie

Montaż w wolnodostępnych miejscach, objętych
monitoringiem gminnym, szafek zewnętrznych
z defibrylatorami AED.

27.900,00 zł

□

Bezpłatne zajęcia
Zumby w Parku
Czartoryskiej

Bezpłatne zajęcia ZUMBA FITNESS odbywać się będą
w sobotnie przedpołudnia w okresie od maja 2020 do
sierpnia 2020 na terenie parku Eleonory Czartoryskiej przez
60 min. Projekt skierowany jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Radzymin. Zumba to przede
wszystkim potężna dawka energii przy
latynoamerykańskiej muzyce, forma zabawy, fuzja muzyki,
tańca i spalania kalorii (nawet do 600 kcal/h). Proste kroki
gwarantują super zabawę nawet początkującym.
W ćwiczeniach czynny udział mogą brać nie tylko panie, ale
także panowie. W czasie zajęć zapewniona jest opieka
animatora dla dzieci uczestników /max. 10 dzieci/, aby
umożliwić udział w zajęciach opiekunom.

9.550,00 zł

□

Bezpieczne
wakacje 2020

Zadbajmy o bezpieczeństwo własne, a zwłaszcza naszych
dzieci poprzez profilaktykę działania, czyli nauczmy się
zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom i właściwie
postępować poprzez szkolenie, wykłady, prelekcje z zasad
bezpieczeństwa, zachowania i praktycznych zajęć
z instruktorami i wykładowcami. Nie pozwólmy, by lato
będące czasem odpoczynku, zmieniło się w okres tragedii
ludzkiej, wynikającej często z niewiedzy, braku wyobraźni
oraz nieumiejętności właściwego postępowania. Ten cykl
profilaktycznych szkoleń zapobiegania i wpajania Zasad
Bezpieczeństwa "przed nieszczęściem", wyeliminuje lub
mocno ograniczy skutki powstałe podczas wypadków,
a nam pozwoli cieszyć się wakacjami, a nie przeżywać
tragedię. Bądźmy mądrzejsi "przed", a unikniemy
tragicznych skutków lub je ograniczymy.

12.500,00 zł

□

Przystosowanie
pomieszczeń
w budynku
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Mokrem do
pełnienia funkcji
Klubu Integracji
Sąsiedzkiej dla
Mokrego, Zawad
i Łosia
1. Drużyna
mistrzów – razem
możemy więcej
EDU-EKO
Plenerowe
wydarzenia
edukacyjnoekologiczne

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont
pomieszczeń w OSP w Mokrem obejmujący kuchnie
i korytarz. Ponadto chcielibyśmy w ramach zadania zakupić
niezbędne wyposażenia do prowadzenia zajęć
integrujących różne grupy wiekowe mieszkańców wsi
Mokre, Zawady, Łosie. Pozwoli to na stworzenie
różnorodnej i atrakcyjnej oferty oczekiwanych przez
mieszkańców zajęć.

30.000,00 zł

□

Cykl zajęć sportowych oraz e-sportowych.

30.000,00 zł

□

Organizacja cyklu wydarzeń plenerowych – pikników pn.
EDU-EKO propagujących proekologiczne postawy wśród
dzieci, młodzieży osób dorosłych oraz seniorów na terenie
Gminy Radzymin.

30.000,00 zł

□

9

Jestem Harcerzem
a jaka jest Twoja
super moc? –
zajęcia harcerskie
dla dzieci
i młodzieży

10.

„Tajemnice Bitwy
Warszawskiej” –
Teatr w Parku

11.

„Gramy w Ręczną
z KPR „ROKiS”
Radzymin”

12.

Festiwal Smaków
parafii Załubice

Razem do IV Ligi –
wsparcie
działalności
13.
Radzymińskiego
Klubu Sportowego
Mazur

Projekt ma na celu wyrobienie, w atrakcyjnej dla dzieci
i młodzieży formie, kluczowych nawyków i kompetencji
wymaganych przez współczesny rynek pracy, nie
zapominając o naszej tradycji i tożsamości lokalnej. Dzięki
wsparciu możliwe będzie uatrakcyjnienie realizowanych
w chwili obecnej zajęć, np. poprzez zwiększenie zajęć,
biwaków wyjazdowych, warsztatów dedykowanych dla
grup wiekowych oraz rozszerzenie działalności harcerskiej
na kolejne szkoły w Radzyminie. Projekt skierowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat chcących przeżyć
wspaniałą HARCERSKĄ przygodę.
Z okazji tych jedynych i wyjątkowych obchodów 100-lecia
„Cudu nad Wisłą” 15.08.2020 roku, chcemy pokazać
widowisko teatralno-muzyczne pt. „Tajemnice Bitwy
Warszawskiej” przybliżające naszym mieszkańcom kulisy
Bitwy Warszawskiej: tajemnice odczytania szyfrów
bolszewickich, sposoby zagłuszania bolszewickich
radiostacji, kulisy decyzji Sztabu Generalnego
i kontruderzenie. W postać Marszałka Piłsudskiego wcieli
się znany aktor filmowy i teatralny - Olgierd Łukaszewicz,
zaś całe widowisko przygotuje Teatr Maskarada działający
przy Miejskiej Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w
Radzyminie. Teatr Maskarada znany jest już mieszkańcom
gminy z corocznych widowisk teatralno-muzycznych.
KPR „ROKiS” zajmuje czołowe miejsca w rozgrywkach
wojewódzkich i ogólnopolskich, a zawodniczki reprezentują
Radzymin w Kadrach Wojewódzkich i Narodowych.
Największym problemem XXI wieku jest spadek sprawności
fizycznej naszego społeczeństwa, a w szczególności dzieci
i młodzieży. Realizowany przez nasz Klub projekt, ma za
zadanie zachęcić dzieci oraz młodzież do aktywnego
spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach
sportowych organizowanych przez nasz Klub oraz wspólne
kibicowanie podczas zawodów sportowych. Środki
finansowe chcemy przeznaczyć na organizację zawodów
piłki ręcznej organizowanych w Hali Radzymińskiego
Ośrodka Kultury i Sportu oraz na zakup sprzętu sportowego
dla naszych zespołów.
Festiwal smaków parafii Załubice ma na celu zjednoczyć
mieszkańców 7 sołectw oraz pokazać dorobek kulinarny
naszych sołectw. Gotowaniu oraz degustacji potraw będzie
towarzyszyła muzyka współczesna, jak i ta zapomniana.
Historia naszych sołectw zostanie nam przybliżona podczas
konkursów, gier i zabaw.
Projekt ma na celu wsparcie statutowej działalności
Radzymińskiego Klubu Sportowego Mazur w dalszym
rozwoju, którego zakładanym celem będzie awans do IV
Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej
w roku/sezonie przypadającym na 100 rocznicę „Cudu nad
Wisłą” w 1920 roku, tak ważnej dla historii Europy, Polski
oraz Radzymina. Mecze ligowe cieszą się znacznym
zainteresowaniem, tym samym liczymy na wsparcie
mieszkańców gminy Radzymin podczas głosowania, a także
w sezonie 2020/2021.

29.000,00 zł

□

28.800,00 zł

□

30.000,00 zł

□

13.000,00 zł

□

20.000,00 zł

□

Sensoryczny plac
zabaw w Centrum
Medycznym

Celem realizacji projektu jest stworzenie w Centrum
Medycznym przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej
i poznawczej, pozwalającej na zmniejszenie lęku wśród
dzieci przed wizytą u lekarza. Sensoryczny plac zabaw
będzie również formą terapii i rehabilitacji dzieci
z niepełnosprawnościami. Zakupione zabawki dostarczą
wielu wrażeń zmysłowych, które sprzyjać będą ogólnemu
rozwojowi dzieci, relaksowi i integracji. Każdy
z zamontowanych elementów może się obracać, dzięki
czemu wspomaga rozwój umysłowy dzieci, ich kreatywność
i zdolności motoryczne. Dzieci mogą podróżować
w wielobarwnym labiryncie.

24.202,00 zł

□

Poprawa
bezpieczeństwa
na ulicy Armii
Krajowej

Projekt ten obejmuje przestrzeń publiczną na skrzyżowaniu
ulicy Al. Armii Krajowej z ulicą bez nazwy. Wykonanie
przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem ustawienie latarni. Na latarni montaż jednej kamery
systemu monitoringu miejskiego. Zadanie ma na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów
a także ograniczenie wykroczeń i przestępstw
dokonywanych w tym rejonie. Zainstalowanie kamery
monitoringu podłączonej do miejskiego systemu znacznie
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zadziała
prewencyjnie. Stały nadzór operatora i Policji.

75.000,00 zł

□

16.

BEZPIECZNIA
SERWISÓWKA
utwardzenie
pobocza wzdłuż
ul. Al. JPII na
odcinku Słupno Cegielnia

Celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców na drodze serwisowej
wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku Słupno - Cegielnia,
poprzez zaprojektowanie nowej organizacji ruchu oraz
wykonanie utwardzenia pobocza. Zakres projektu:
*wykonanie projektów organizacji ruchu wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami z zarządcami dróg; *wykonanie koryta pod
projektowane utwardzenie pobocza; *ustawienie
krawężników betonowych; *utwardzenie pobocza przy
użyciu dowolnego materiału typu: płyta ażurowa, kostka,
mieszanki mineralno-asfaltowe w technologii na gorąco.

250.000,00 zł

□

17.

Świetlica sołecka
w Dybowie

Inwestycja w budowę świetlicy sołeckiej wraz
z wyposażeniem, która stanowić będzie miejsce spotkań
i integracji mieszkańców.

169.300,00 zł

□

Ścieżka
edukacyjna
„ZIELONA KLASA”

Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza „Zielona klasa” to zestaw
urządzeń edukacyjnych, zawierających tablice oraz gry
dydaktyczne i sprawnościowe, przekazujące informacje
dotyczące gatunków drzew, ptaków i zwierząt. W projekcie
ścieżki znajduje się również wiata edukacyjna oraz tratwa
sprawnościowa. Ważnym jej elementem jest gra
edukacyjna „Wiem, co jem w lesie”. Przyrządy wchodzące
w skład projektu pomagają przedszkolakom i uczniom
poprzez zabawę zdobywać wiedzę o otaczającym ich
świecie, wdrażają do bezpiecznego i świadomego
korzystania ze środowiska leśnego. W sezonie letnim dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie pod opieką
nauczycieli poprzez obserwacje, działanie i doświadczenia
będą tu poznawać środowisko roślin i zwierząt. Chcemy,
aby nasza ścieżka stała się też miejscem spędzania wolnego
czasu.

77.500,00 zł

□

14.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

15.

18.

19.

Strefa zabawy
w Nowym
Jankowie

20.

Rozwój
infrastruktury
sportoworekreacyjnej na
terenie wsi
Wiktorów

21.

Boisko
wielofunkcyjne
z oświetleniem

22.

Stacyjka kolejki
wąskotorowej

Budowa toru
rowerowego
23. „pumptrack” wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą

Dopuszczenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe
urządzenia i obiekty dla najmłodszych i młodzieży, mające
na celu zwiększenie atrakcyjności oraz funkcjonalności
miejsca spotkań i aktywności mieszkańców Nowego
Jankowa.
Przedmiotem inwestycji jest budowa otwartej siłowni
zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Wiktorów
w Gminie Radzymin. Obiekt przeznaczony będzie dla
wszystkich grup wiekowych. Projekt ma na celu aktywizację
społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie
kultura fizyczna oraz rodzinne spędzanie wolnego czasu.
Głównym założeniem projektu jest dążenie do zdrowego
trybu życia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjnosportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia
do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych, bez względu na stopień
sprawności fizycznej, dostępnego za darmo.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x10m, wyposażone
w: kosze do gry w koszykówkę; siatkę i słupki do gry
w siatkówkę i badmintona; siatkę i słupki z możliwością
doniżenia do gry w tenisa ziemnego; piłkochwyty
o wysokości 6m wokół boiska; oświetlenie umożliwiające
grę po zmierzchu; bramę wjazdową i furtkę. Boisko
oznaczone będzie liniami w różnym kolorze do każdej
z dyscyplin. Dookoła boiska rozmieszczone będą ławki
i stojaki na rowery. Boisko wykonane z wytrzymałego
materiału, nawierzchnia polimerowo gumowa.
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.
Tor pumptrack zostanie zlokalizowany przy skrzyżowaniu
ulic Nowej i Batalionów Chłopskich w Radzyminie i stanowi
uzupełnienie rozwijającej się w gminie infrastruktury
rowerowej. Zakres opracowania obejmuje budowę ok. 100
mb toru wraz z elementami małej architektury
i parkingiem. Na pumpie może jeździć każdy! Jest to
najczęściej asfaltowy tor składający się z zakrętów
profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej
kolejności, by możliwe było na nim rozpędzanie się
i utrzymanie prędkości za pomocą tzw. „pompowiania”.
Świetnie nadaje się on do jazdy na wszelkiego typu
rowerach, hulajnogach, deskorolkach itp.

150.000,00 zł

□

35.522,30 zł

□

250.000,00 zł

□

79.000,00 zł

□

250.000,00 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 2020.
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 wyznaczonym punkcie do głosowania są one
właściwie zabezpieczone.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Radzymin.
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 2020.
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 2020 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 2020 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

