RAPORT
O STANIE MIASTA
WARSZAWA DOSTĘPNA, RÓŻNORODNA
I ROZWIJAJĄCA SIĘ

SZANOWNI PAŃSTWO,

Warszawa to my, jej mieszkańcy. Wspólnie tworzymy żywy i skomplikowany organizm społeczny
– prawie dwumilionową metropolię. Im więcej o
naszym mieście wiemy, im lepiej je rozumiemy, tym
bardziej chcemy się angażować w jego życie. Dlatego z przyjemnością oddaję w Państwa ręce „Raport
o stanie miasta” – dokument opisujący, jak Warszawa realizowała swoje zadania w 2018 roku i jak starała się zagwarantować mieszkańcom coraz lepszą
jakość życia.
Z raportu dowiecie się na przykład, ile w Warszawie jest szkół i ilu uczniów, ilu pasażerów przewozi
Warszawski Transport Publiczny, jaką część miasta
zajmują tereny zieleni oraz ile kosztowało utrzymanie ulic. Raport opisuje zaangażowanie Warszawy w
kulturę, wylicza największe inwestycje, ale pokazuje
także zaangażowanie instytucji miejskich w rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. W jednym miejscu,
w sposób przystępny i – mam nadzieję – interesujący dla czytelników, zgromadziliśmy setki takich informacji.

Raport pokazuje Warszawę taką, jaką była w roku
2018. Wskazuje, z czego możemy być dumni, ale
też obszary, w których musimy zrobić więcej. Jeszcze lepszy transport publiczny, więcej zieleni, skuteczniejsza walka ze smogiem – to kilka spośród
priorytetów na kolejne lata.
Jestem przekonany, że następne edycje „Raportu o
stanie miasta” pokażą, co zrobiliśmy dla rozwoju naszego miasta. Warszawa z każdym mijającym rokiem
będzie coraz bardziej nowoczesnym i przyjaznym
miejscem do życia. Dla wszystkich.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
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Publikacja sﬁnansowana z budżetu m.st. Warszawy
Raport przygotowano na podstawie materiałów źródłowych Urzędu m.st. Warszawy,
miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz instytucji zewnętrznych.
Zamieszczone fotograﬁe ze zbiorów m.st. Warszawy.
Raport zawiera dane za rok 2018, o ile nie zaznaczono inaczej.
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WARSZAWA
I JEJ MIESZKAŃCY
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WARSZAWA
I JEJ MIESZKAŃCY
Warszawa jest największym miastem w Polsce.
30 czerwca 2018 r. mieszkało w niej 1 769 529 osób1.
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Liczba osób mieszkających w stolicy – tak jak szacował Urząd Statystyczny w Warszawie – znacząco różniła
się od liczby osób zameldowanych: tych ostatnich było w 2018 r. o ponad 100 tysięcy mniej niż mieszkańców ogółem.

1

Dane Urzędu Statystycznego, stan na 30 czerwca 2018 r.
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Warto odnotować, że 31 grudnia 2018 r. na terenie m.st. Warszawy zameldowanych na pobyt stały
i czasowy było 33 251 cudzoziemców.

202 822

LICZBA DOWODÓW OSOBISTYCH
WYDANYCH W 2018 R.
PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Statystycznie w Warszawie mieszkało w 2018 r. więcej kobiet (956 126) niż mężczyzn (813 403).
Różnica była widoczna w każdej z 18 dzielnic miasta3.

2
3

Stan na 31 grudnia 2018 r., dane Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.
Dane Urzędu Statystycznego.
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Coraz większą część mieszkańców Warszawy stanowią
seniorzy. W 2018 roku ponad 355 tysięcy warszawianek i warszawiaków miało 65 i więcej lat. Widać też
wyraźnie, że warszawianki żyją statystycznie dłużej niż

4



warszawiacy. O ile w grupie osób w wieku 20–24 lata
proporcje kobiet i mężczyzn były wyrównane (32 446
panów, 31 657 pań), o tyle już w grupie 80+ panów
było blisko 35 tysięcy, zaś pań prawie 71 tysięcy.

Dane Urzędu Statystycznego, stan na 30 czerwca 2018 r.
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ców i mieszkanek, przy czym na sześć badanych
przez IGiPZ PAN scenariuszy, cztery przewidywały
wzrost populacji stolicy do ponad 2 milionów5.

Dostępne dane wskazują, że w kolejnych dziesięcioleciach Warszawa pozostanie jednym z nielicznych
polskich miast, w których liczba ludności wzrośnie.
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego
w 2030 r. liczba mieszkańców i mieszkanek miasta
stołecznego Warszawy osiągnie blisko 1,844 mln.
Z kolei prognoza sporządzona przez Instytut Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) przewiduje, że – w zależności od scenariusza wydarzeń – w 2050 r. Warszawa
może liczyć od 1,764 mln do 2,264 mln mieszkań-

Większość mieszkańców i mieszkanek Warszawy
deklarowała w 2018 r. zadowolenie z jakości życia w mieście. Mając wybór między zamieszkaniem
w innym polskim mieście (w pobliżu Warszawy lub
nie), na wsi bądź za granicą, 84% ankietowanych
mieszkańców i mieszkanek wybrałoby pozostanie
w Warszawie6.

5

Prognoza Demograﬁczna na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy,
Instytut Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk.
6
Badanie Barometru Warszawskiego, sondaż CATI na próbie reprezentatywnej N=1100, listopad 2018 r.
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Miasto stołeczne Warszawa zajmowało w 2018 roku
powierzchnię 517,2 km2.

komunikacyjne – 624 ha, grunty przeznaczone pod
budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 229 ha).
Drugą największą częścią Warszawy – pod względem formalnej klasyﬁkacji – były grunty rolne, obejmujące 23% terytorium miasta (11 944 ha). Grunty
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione obejmowały
16% powierzchni miasta (8 265 ha), grunty pod wodami 3,4% (1 756 ha) – z czego lwia część przypadała na Wisłę i jej dopływy – a inne tereny i użytki
ekologiczne stanowiły ok. 1% powierzchni Warszawy (359 ha).

POWIERZCHNIA DZIELNIC (W KM )
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Gęstość zaludnienia w Warszawie w 2018 r. wynosiła średnio 3 421 os/km2. Różnice pomiędzy poszczególnymi dzielnicami były jednak znaczące.
W najbardziej zaludnionych, na Ochocie, Pradze-Południe i w Śródmieściu, gęstość zaludnienia wynosiła odpowiednio 8 521, 7 999 i 7 461 mieszkańców na km2. W trzech najrzadziej zaludnionych
dzielnicach, w Wesołej, Wilanowie i Wawrze, było
to 1 100, 1 053 i 961 os/km2. Różnica w gęstości
zaludnienia między Ochotą i Wawrem była więc
prawie dziewięciokrotna – co dobrze obrazuje zróżnicowanie warszawskich dzielnic7.

1$-*Úě&,(-,1$-6Ă$%,(=$/8'1,21$'=,(/1,&$:$56=$:<
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Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiły
57% powierzchni miasta (dokładnie: 29 452 ha,
z czego tereny mieszkaniowe – 9 942 ha, tereny
przemysłowe – 2 353 ha, zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 1 212 ha,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 1 565 ha, drogi – 6 289 ha, tereny kolejowe – 1 300 ha, inne tereny

7
8

8 521
961

OSÓB/KM 2
OSÓB/KM 2

Warszawa to najważniejszy miejski ośrodek gospodarczy w Polsce. Stołeczna gospodarka generowała
w 2018 r. ponad 13% całego PKB Polski. Według
najświeższych dostępnych danych Urzędu Statystycznego8 wartość wytworzonego w Warszawie
PKB wynosiła 248,2 mld zł.

Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie, stan na 30 czerwca 2018 r.
Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie za 2016 r.
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wynosił 141 941 zł, czyli 293,10% uśrednionego
PKB per capita mieszkańców Polski10.

WARSZAWSKA GOSPODARKA
GENERUJE

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruo w 2018 r.
wynosiło w Warszawie 6 154,65 zł11, przy czym pomiędzy poszczególnymi branżami widać było znaczące różnice w wysokości stawek. W poszczególnych branżach wynagrodzenie bruo wynosiło:
w administrowaniu i działalności wspierającej
– 3 842,59 zł,
w gastronomii – 4 261,04 zł,
w transporcie i logistyce – 5 016,54 zł,
w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją – 5 474,71 zł,
w przemyśle – 5 992,63 zł,
w handlu – 6 348,85 zł,
w budownictwie – 6 789,89 zł,
w obsłudze rynku nieruchomości – 7 095,14 zł,
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 8 553,05 zł,
w branży informacyjno-komunikacyjnej – 9 227,64 zł.

13%
PKB POLSKI
PKB POLSKI

Na koniec 2018 r. w Warszawie zlokalizowanych
było ponad 430 tys. podmiotów gospodarczych,
co stanowiło 10% wszystkich jednostek zarejestrowanych w systemie REGON w Polsce w 2018 r.
W samym tylko ubiegłym roku w stolicy zostało
zarejestrowanych ponad 37 tys. nowych podmiotów gospodarczych – co stanowiło 10% wszystkich
nowo zarejestrowanych ﬁrm w Polsce w 2018 r.

37 348

Relatywnie wysoka wartość dodana i poziom wynagrodzeń na warszawskim rynku pracy miały związek
z wykształceniem warszawianek i warszawiaków:
nieco ponad połowa (51,2%) mieszkańców w wieku
15-64 lata miała wykształcenie wyższe, 40,7%
wykształcenie średnie, a 8,2% wykształcenie podstawowe i niepełne zawodowe12.

W 2018 R. W WARSZAWIE

W ubiegłym roku zakończyły się prace nad najważniejszym dokumentem strategicznym określającym plan rozwoju miasta pt.: „Strategia #Warszawa2030”. Dokument ten został przyjęty przez
Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 r. Strategia jest
dokumentem kierunkowym. Szczegółowe rozwiązania i konkretne projekty do realizacji określać będą
programy wykonawcze wynikające z 13 celów
strategii.

NOWYCH PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
ZAREJESTROWANO
PKB POLSKI

Na koniec grudnia 2018 r. bezrobocie rejestrowane
w Warszawie wynosiło 1,5% (liczba bezrobotnych
zarejestrowanych: 19 382 osoby). Prawa do zasiłku
nie miało 16 339 osób, tj. 84,3% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych9. Blisko połowę wszystkich bezrobotnych w Warszawie stanowiły osoby
pozostające bez pracy długotrwale.
W ubiegłych latach średni dochód na głowę mieszkańców Warszawy należał do najwyższych w Polsce: PKB per capita statystycznego warszawiaka

9

Przegląd Statystyczny Warszawy, 04/2018, Urząd Statystyczny w Warszawie.
Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie za 2016 r.
11
Dane o wynagrodzeniu za: Przegląd Statystyczny Warszawy, 04/2018, Urząd Statystyczny w Warszawie.
12
Dane Eurostatu z 2017 r.
10

11
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DLA WARSZAWY
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BUDŻET
DLA WARSZAWY
W 2018 r. budżet miasta stołecznego Warszawy
wyniósł 17 miliardów złotych po stronie dochodów,
które realizowane były przede wszystkim
z siedmiu podstawowych źródeł.
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Największym źródłem dochodów miasta w 2018 r. był udział w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych
(PIT), który w ubiegłym roku przyniósł Warszawie 5,75 mld złotych. Istotną pozycją wśród dochodów
bieżących były dochody z tytułu najmu i dzierżawy: w 2018 r. przyniosły 637,2 mln zł.
W sumie budżet Warszawy był zasilany z 92 różnych źródeł.

92 %
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PO STRONIE WYDATKÓW
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Znaczna część budżetu Warszawy była wydawana w ramach 18 budżetów dzielnicowych.

45,8 %

WYDATKÓW MIASTA W 2018 R.
ZREALIZOWANO W RAMACH
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W 2018 r. z budżetu miasta wydano na inwestycje 2 189 mln zł, z czego 628 mln zł na poziomie dzielnicowym.

13

Tzw. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa na rzecz innych regionów Polski.

15
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WARSZAWSKI
TRANSPORT PUBLICZNY
Każdego dnia w szczycie porannym i popołudniowym pasażerów przewoziło średnio
1 577 autobusów, 422 tramwaje, 48 pociągów metra i 18 pociągów SKM.

Pomiędzy porannym i popołudniowym szczytem
na trasy wyjeżdżało średnio 1 049 autobusów, 312
tramwajów, 28 składów metra i 18 pociągów SKM.

strefowych (podmiejskich) i 41 liniach nocnych.
Tramwaje Warszawskie obsługiwały 25 linii, metro
– dwie, a SKM – cztery.

W 2018 r. Warszawa wydała na komunikację publiczną ponad 3,4 mld zł (z uwzględnieniem usług
na terenie gmin podwarszawskich). W ramach wydatków bieżących ponad 2,6 mld zł miasto przeznaczyło na zakup usług przewozowych w spółkach:
Miejskich Zakładach Autobusowych, Metrze Warszawskim, Tramwajach Warszawskich, Szybkiej Kolei
Miejskiej (SKM) oraz u operatorów zewnętrznych.

W 2018 r. w granicach miasta było wyznaczonych
3 765 przystanków autobusowych i 577 przystanków
tramwajowych. Działało też 28 stacji metra (21 na
linii M1, 7 na linii M2) oraz 37 stacji/przystanków obsługiwanych przez SKM. Łączna długość
linii autobusowych wynosiła blisko 3 100 km
(zwykłe – 1 761,5 km, przyspieszone i ekspresowe
– 412,9 km, strefowe – 265,3 km, nocne – 660,3 km).
Łączna długość linii tramwajowych wynosiła 355,3 km,
metra – 29 km. SKM na terenie Warszawy obsługiwała linie o długości 118,3 km.

Autobusy miejskie kursowały na: 152 liniach zwykłych,
29 liniach przyspieszonych i ekspresowych, 37 liniach

WARSZAWSKI TRANSPORT PUBLICZNY
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W 2018 r. autobusy przewiozły 608 mln pasażerów, tramwaje – 286,5 mln, metro – 234,6 mln,
SKM – 18,9 mln. W zakresie usług świadczonych
przez przewoźników regionalnych w ramach oferty
„Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” Warszawska Kolej
Dojazdowa (WKD) przewiozła 4,7 mln pasażerów,
zaś Koleje Mazowieckie (KM) – 31 milionów.

na 1. strefę oraz 900 017 normalnych i 234 746
ulgowych obejmujących strefę 2. Jeśli chodzi
o sprzedaż biletów 20-minutowych – w 2018 r.
w Warszawie sprzedano ich łącznie ponad 44 mln
(31 333 151 normalnych i 12 814 118 ulgowych).
Oprócz tego w 1. streﬁe sprzedano 20 973 895 biletów jednorazowych przesiadkowych normalnych
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W 2018 r. punktualność pojazdów Warszawskiego
Transportu Publicznego przekroczyła 92%. Wszystkie
autobusy miejskie (1 831 pojazdów), wszystkie pociągi metra (450 wagonów) i 42,7% wagonów tramwajowych (311) było przystosowanych do potrzeb
osób o ograniczonych możliwościach poruszania
się. W okresie letnim w ramach Warszawskich Linii
Turystycznych kursowały cztery promy i statek do
Serocka. Skorzystało z nich 157 346 osób.
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(75- i 90-minutowych) oraz 7 459 317 ulgowych.
W 2. streﬁe sprzedano odpowiednio: 2 198 506
i 1 345 350 biletów przesiadkowych. Wiele z tych
biletów pasażerowie kupili w 732 stacjonarnych
automatach biletowych, w 98 stacjonarnych automatach biletowych na stacjach kolejowych oraz
w 2016 mobilnych automatach biletowych zamontowanych w pojazdach.
Pomimo rozbudowanej sieci sprzedaży biletów,
przejazdy „na gapę” wciąż stanowiły istotny problem. W 2018 r. kontrolerzy skontrolowali blisko
7,5 mln pasażerów i odnotowali 222 643 przypadków przejazdu bez ważnego dokumentu przewozu.
Tytułem opłat karnych (za jazdę bez biletu) wpłacono 36,4 mln zł. Kierowanie kontrolerów w miejsca
o największej liczbie osób bez ważnego biletu spowodowało spadek liczby gapowiczów z 4,4% do 3%
w 2017 roku. Organizacja kontroli biletów kosztowała
w 2018 r. blisko 15 mln zł.

W 2018 r. w Warszawie dostępnych było kilka rodzajów biletów okresowych i jednorazowych, dostosowanych do potrzeb pasażerów. W ofercie był
m.in. bilet: 30- i 90-dniowy, 3-dniowy, dobowy,
bilet seniora (ważny 1 rok), bilet dla dzieci z rodzin
z trójką dzieci (ważny 1 rok), bilet jednorazowy
20-minutowy, jednorazowy przesiadkowy 75i 90-minutowy (ten ostatni obejmujący także 2. strefę), jednorazowy pojazdowy (zakupiony w automacie biletowym zainstalowanym w autobusie czy
tramwaju, niewymagający kasowania) oraz jednorazowy przesiadkowy grupowy (do 10 osób).
Dla osób zamieszkujących i opłacających podatki
w Warszawie dostępne są bilety ze zniżką, opisane
jako bilet warszawiaka (różne rodzaje). Formuła
funkcjonowania długookresowego biletu warszawiaka zmieniła się w 2018 r. z korzyścią dla użytkowników: dla osób płacących podatki w Warszawie
bilet na 1. strefę stał się ważny również w streﬁe 2.

75,8 mln

LICZBA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
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W 2018 r. ZTM sprzedał 2 797 129 normalnych
i 1 231 352 ulgowych biletów długookresowych
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Wpływy ze sprzedaży biletów, które w 2018 r. zaplanowano na ponad 918 mln zł, pokryły jedynie
część kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Także w ubiegłym roku spółka zakończyła szereg
mniejszych inwestycji, m.in. remont torowiska na
ul. Puławskiej (wymiana 5,6 km szyn i 3 km sieci
trakcyjnej, remont 8 peronów i 6 skrzyżowań, budowa 3 przejazdów rowerowych, budowa zielonego
torowiska o długości 1700 m) oraz remont trasy na
ul. Jagiellońskiej (m.in. wymiana 11 km szyn, zainstalowanie sygnalizacji z priorytetem dla tramwa-

Większość pozostałych kosztów (63,7%) Warszawa
sﬁnansowała ze swojego budżetu. W 2018 r. gminy podwarszawskie dopłaciły 72 mln zł do kosztów

36,3 %

KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO
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funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego – realizując w ten sposób porozumienia
zawarte z Warszawą, na mocy których mają zapewnioną obsługę transportową. W 2018 r. gminy Łomianki, Izabelin i Konstancin-Jeziorna weszły do 1.
strefy biletowej.

jów na pięciu skrzyżowaniach). Tramwaje wdrożyły
też priorytet dla tramwajów na rondzie Radosława
i podpisały z Mennicą Polską umowy na leasing
i montaż blisko 600 nowoczesnych biletomatów.

16,6 km

W 2018 r. Metro Warszawskie kontynuowało rozbudowę II linii o trzy stacje w kierunku północno-wschodnim oraz trzy stacje w kierunku zachodnim. W 2018 roku wybrano w postępowaniach
przetargowych wykonawców ostatniego etapu
rozbudowy II linii metra, tj. trzech stacji w kierunku północno-wschodnim oraz pięciu stacji wraz ze
Stacją Techniczno-Postojową Karolin w kierunku
zachodnim. Tym samym cała II linia w 2018 r. miała
już wybranych wykonawców i powinna być gotowa
do użytku przed 2023 r.

TOROWISK
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W 2018 r. Komisja Europejska potwierdziła unijne doﬁnansowanie dla dwóch nowych inwestycji
Tramwajów Warszawskich: linii do Wilanowa oraz
na Gocław. Tramwaje Warszawskie podpisały też
porozumienie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi
w sprawie budowy trasy tramwajowej do dworca
Warszawa Zachodnia (pod stacją powstanie podziemny przystanek i najdłuższa sieć tuneli tramwajowych w Polsce). Przejazd pod Dworcem Zachodnim
ma być połączony z nową trasą tramwajową na
ul. Kasprzaka. W 2018 r. Tramwaje Warszawskie
podpisały umowę na jej zaprojektowanie.

Miejskie Zakłady Autobusowe odebrały od dostawców
10 autobusów elektrycznych oraz ostatnią parę
autobusów zasilanych olejem napędowym. Jednocześnie MZA podpisały umowę na dostawę 110
autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym
(CNG) i rozstrzygnęły przetarg na dziesięcioletnie
dostawy gazu wraz z infrastrukturą do tankowania.
Komfort pasażerów zwiększył montaż ładowarek
USB w 200 autobusach. Ważnym krokiem na drodze do rozwoju elektromobilności transportu autobusowego było ogłoszenie przez MZA przetargu
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na zakup 130 autobusów elektrycznych (projekt
będzie doﬁnansowany ze środków UE). Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić w 2019 r., a pierwsze dostawy taboru planowane są na rok 2020.
W ramach projektu powstaną również ładowarki na
wybranych pętlach. Dzięki realizacji tej inwestycji za
dwa lata wszystkie linie obsługujące Trakt Królewski
będą obsługiwane autobusami zeroemisyjnymi.

Na kierowców dojeżdżających spoza Warszawy
czekało 4655 miejsc na 16 parkingach P+R. Parkowanie na nich było bezpłatne dla posiadaczy
biletów długookresowych. Na utrzymanie parkingów P+R miasto wydało w 2018 r. 6,08 mln zł.
Dodatkowe 5,3 mln zł kosztowało utrzymanie
węzła przesiadkowego połączonego z parkingami
P+R na Młocinach.

Szybka Kolej Miejska podpisała w 2018 r. umowę
dotacji unijnej o wartości 202,6 mln zł na modernizację Stacji Techniczno-Postojowej Warszawa-Szczęśliwice oraz na zakup 21 pojazdów w PESA
Bydgoszcz S.A. Pierwsze z zamówionych składów
wjadą na tory już w 2019 r.
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Działania podejmowane przez miasto i miejskie
spółki transportowe w 2018 r. w obszarze transportu publicznego wypełniały założenia dokumentów
programujących rozwój: „Strategii #Warszawa2030”,
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata
kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy” oraz „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st.
Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu
zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”.
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Ostatnie lata to również duże inwestycje ułatwiającą alternatywne sposoby przemieszczania się.
W 2018 r. rowerzyści korzystali w Warszawie
z 591 km ścieżek rowerowych. Swoją popularność
potwierdziło Veturilo – największy w tej części
Europy miejski system wypożyczania rowerów.
W 2018 r. działało 377 stacji dokujących z 5 337
rowerami Veturilo.



6 milionów

!,+)++,
w 2018 R.
ROWERY VETURILO
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INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
Warszawa jest jednym z miast Polski o największym natężeniu ruchu samochodowego.
Na koniec 2018 r. w Warszawie zarejestrowanych było 1 520 333 pojazdów, w tym
1 187 880 samochodów osobowych, 154 636 samochodów ciężarowych
(oraz 9649 ciągników siodłowych), 45 852 motocykli i 18 827 motorowerów.
Oznacza to, że na każdy tysiąc mieszkańców Warszawy14 przypadało 859 zarejestrowanych
pojazdów (661 samochodów osobowych). Warto odnotować, że relatywnie mało było
w Warszawie pojazdów w pełni elektrycznych: zarejestrowanych tylko 936.

W 2018 r. Warszawa wydała na mosty, drogi i ulice
ponad 1 mld zł, z czego wydatki bieżące wyniosły
523 mln zł, a majątkowe (inwestycje) – 507 mln zł.
Na remonty oraz utrzymanie dróg (w tym na szybkie remonty – tzw. frezowanie ulic) przeznaczono
257 mln zł. Na samą tylko konserwację nawierzchni
(drobne naprawy) i odnowę oznakowania poziomego Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył 50,2 mln zł,
a 27 mln zł pochłonęło utrzymanie (konserwacja)
warszawskich mostów i kładek.

W 2018 r. w dzielnicach powstało 11,4 km nowych
dróg gminnych. Wydatki dzielnic na rozbudowę sieci
ulicznej i dróg przekroczyły 34,4 mln zł. W ubiegłym
roku nową sygnalizację świetlną zamontowano w 21
miejscach, zwiększając liczbę skrzyżowań ze światłami do 813. Na 41 skrzyżowaniach i przejściach
dla pieszych sygnalizacja świetlna została zmodernizowana. Przy okazji remontów ulic zlikwidowano
110 różnego typu barier architektonicznych; 220
przejść dla pieszych zostało dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Biorąc za podstawę szacunki Urzędu Statystycznego w Warszawie (1 769 529 mieszkańców stolicy).
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W 2018 r. na zimowe oczyszczanie miasta wydano
w sumie 64,8 mln zł. W I i II kwartale w gotowości
było 306 pługo-posypywarek i pługów, przy czym,
z uwagi na mniejszą intensywność opadów, w I
kwartale ub.r. na ulicę wyjeżdżało mniej sprzętu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(MPWiK) zrealizowało w 2018 r. wiele inwestycji,
m.in. modernizację kolektora burzowego na ul. Krasińskiego (na odc. ks. J. Popiełuszki – Kaniowska),
modernizację instalacji ozonowania wstępnego
w Zakładzie Północnym oraz modernizację przepompowni Nowodwory. Zakończono też budowę sieci
kanalizacyjnej na ul. Płochocińskiej i Marywilskiej
oraz budowę pompowni ścieków, kanalizacji tłocznej i kanalizacji ściekowej na ul. Trombity, ul. Dumki
i ul. Nawłockiej. W 2018 r. rozpoczęto również kilka nowych inwestycji (m.in. modernizację Kolektora
Burakowskiego, budowę magistrali wodociągowej
zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie oraz połączenia istniejącej magistrali na ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą na ul. Dźwigowej – Chrościckiego,
modernizację kolektora na ul. J.S. Bacha, gen. W.
Sikorskiego, W. Witosa, budowę kanalizacji ściekowej na ul. Wał Miedzeszyński na odcinku Trakt
Lubelski – północna granica planowanej Południowej
Obwodnicy Warszawy). W 2018 r. MPWiK kontynuowało także budowę źródełek z wodą do picia
w miejscach publicznych. W ciągu roku zamontowano
37 takich ujęć w szkołach i 28 w innych miejscach
publicznych. MPWiK montowało też na ulicach miasta w najbardziej upalne dni bramki i kurtyny wodne.

W 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył na zarządzanych przez siebie ulicach 169 dodatkowych
miejsc dla samochodów. Na drogach gminnych zarządzanych przez dzielnice powstało 383 nowych
miejsc postojowych. Warto odnotować, że w 2018 r.
pracownicy ZDM ujawnili ponad 335 tys. przypadków
parkowania bez opłaty na ulicach będących częścią SPPN.
Działania miasta i podległych mu podmiotów w obszarze infrastruktury drogowej wypełniały zapisy
„Strategii #Warszawa2030”, „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy
do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony
Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy”,
w tym „Zrównoważonego plan rozwoju transportu
publicznego Warszawy” oraz „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu
zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”.
Na koniec 2018 r. na obszarze Warszawy liczba
czynnych przyłączy wodociągowych do budynków
i innych obiektów wynosiła 88 692, a liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków i innych obiektów – 84 279. Długość sieci wodociągowej wynosiła 3 181,6 km, kanalizacyjnej – 2 816,6
km. Długość sieci wodociągowej wzrosła o 71,2 km,
a kanalizacyjnej o 40,2 km.
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MPWiK angażowało się w publiczne imprezy miejskie: uruchamiało mobilne stoiska promujące picie
warszawskiej kranówki, prowadziło edukację ekologiczną z przekazem, że woda z kranu jest w pełni
bezpieczna, a jej picie jest nie tylko zdrowe, ale także ekologiczne – przyczynia się do zmniejszenia ilości powstających odpadów (plas kowych butelek,
kubków itp.).
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Do systemu Veolii podłączonych było prawie 19
tysięcy punktów odbioru ciepła. W ubiegłym roku
długość sieci ciepłowniczej wzrosła o 32,3 km,
przyłączono do niej kolejnych 360 budynków; 11,7
km sieci ciepłowniczej zostało w 2018 r. zmodernizowanych.

W 2018 r. spółka wzięła udział w 480 imprezach
organizowanych w Warszawie i rozdała ponad 270 tys.
kubeczków z warszawską kranówką. MPWiK wspierało także stołeczny sport, było m.in. partnerem
Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy
i sponsorowało drużynę siatkarską Wisła Warszawa.
MPWiK zorganizowało też piknik z okazji Światowego Dnia Wody i realizowało programy edukacji
ekologicznej.

Do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) przyłączonych było 90,8 tysięcy budynków. Łączna długość sieci gazowej (wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia) wynosiła 2912,7 km. W 2018 r. sieć
gazowa wydłużyła się o 24,4 km, do systemu dodano
ponad 1000 nowych przyłączeń.

W 2018 r. zużycie energii elektrycznej na zadania
realizowane przez warszawski samorząd (transport miejski, szkoły, obiekty kultury i sportu, żłobki,
pomoc społeczną, zakłady i jednostki budżetowe, spółki miejskie, komunalny zasób mieszkaniowy itp.) wyniosło ok. 700 mln kWh. Łączny koszt
energii elektrycznej zużytej przez miejskie podmioty
w 2018 roku wyniósł blisko 300 mln zł. Warto
w tym miejscu odnotować, że zużycie energii na
zadania realizowane przez samorząd to niespełna
1/10 całości energii elektrycznej, jaką w 2018 r.
zużyto w Warszawie (łącznie 7,7 TWh).

W 2018 r. działania w obszarze miejskiej infrastruktury technicznej wykonywały założenia następujących dokumentów programujących rozwój: „Strategii #Warszawa2030”, „Planu działań na
rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”, „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” wraz
z „Programem inwestycyjnym”, „Polityki rozwoju
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku” oraz „Polityki energetycznej m.st.
Warszawy do 2020 r.”.

Na koniec 2018 r. długość centralnej sieci ciepłowniczej spółki Veolia Energia Warszawa S.A. (dostawcy
ciepła sieciowego w Warszawie) wynosiła 1 753 km,
zaś długość sieci ciepłowniczych ogółem – 1 811 km.
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EDUKACJA
W 2018 r. w stolicy działało 351 przedszkoli publicznych oraz oddziały przedszkolne
w 175 szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Funkcjonowało też 21 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty
oraz 390 przedszkoli niepublicznych.

80 tys.
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&,+i &,+!,
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Warszawę uczęszczało 121,5 tys. uczniów. 22,4 tys.
uczniów chodziło do szkół niepublicznych.

W samych tylko placówkach miejskich edukacją przedszkolną było objętych 56 tys. dzieci. Pozostałe 24 tys.
uczęszczało do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto podmioty.

W szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę uczyło
się 55,1 tys. uczniów, a w szkołach prowadzonych
przez inne organy – 5,2 tys. uczniów.

Na koniec 2018 r. w Warszawie działało 249 szkół
podstawowych (w tym 38 specjalnych) oraz 183
szkoły ponadpodstawowe (w tym 18 specjalnych)
prowadzone przez m.st. Warszawę. Inne instytucje
i podmioty (także prywatne) prowadziły 134 szkoły
podstawowe (w tym 8 specjalnych) oraz 134 szkoły
ponadpodstawowe (w tym 1 specjalną). Do szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto st.

143,9 tys.

",

Warto odnotować, że w 2018 r. aż 36% uczniów
uczęszczających do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Warszawę
dojeżdżało spoza stolicy, głównie z gmin sąsiadujących z Warszawą.

60,3 tys.

UCZNIÓW
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W warszawskich placówkach oświatowych zatrudnionych było w 2018 r. ok. 30 tys. nauczycieli oraz
13,9 tys. pracowników administracji i obsługi.

nicowych biurach ﬁnansów oświaty), licząc z pochodnymi. Łącznie na wydatki bieżące w systemie
edukacji Warszawa przeznaczyła 3,9 mld zł.

WARSZAWSCY NAUCZYCIELE

Przeznaczając na oświatę 4,2 mld zł, Warszawa była
w 2018 r. jedną z gmin-rekordzistek w skali całego
kraju, dokładających do edukacji z własnego budżetu
najwięcej pieniędzy.
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 11,7 tys. Ґ38,6%ґ 
 0,25 tys. Ґ0,8%ґ
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W PRZELICZENIU NA JEDNEGO
WARSZAWSKIEGO UCZNIA

(nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego)

WARSZAWSCY NAUCZYCIELE
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do 30 LAT

14,8 %

od 31 do 40 LAT

29,4 %

od 41 do 50 LAT

27,1 %

od 51 do 60 LAT

19,7 %

61 LAT i)  

9%

Na wydatki majątkowe (inwestycje w infrastrukturę
oświatową) w 2018 r. Warszawa wydała 295 mln zł.
W 2018 r. oddano do użytku pięć przedszkoli i jedną
szkołę. Jednocześnie trwały procesy inwestycyjne
dla kolejnych 25 przedszkoli i 15 szkół (będą oddawane do użytku w latach 2019-2022). W 2018 r. z budżetu miasta przeznaczono 126 mln zł na remonty
obiektów oświatowych (400 placówek).
Warszawa wydała w 2018 roku 1,29 mln zł na różnego rodzaju programy zwiększające jakość nauczania, które realizowane były w 250 szkołach.

, )+ $ & 
W WARSZAWIE W 2018 R.
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Efekty wysokich wydatków na edukację w 2018 r.
były widoczne w dostępnych statystykach. W ubiegłym roku warszawscy gimnazjaliści we wszystkich
częściach egzaminu uzyskali najlepsze wyniki spośród
wszystkich polskich miast – podobnie jak w poprzednich 15 latach.

4,2 POG]ă

Wysoką jakość edukacji w Warszawie potwierdzają też wyniki egzaminów maturalnych. Do matury
w 2018 r. przystąpiło w Warszawie 12 tysięcy abiturientów15, zdało ją 97% (11 833). Dla porównania
– w Krakowie egzamin zdało 91% przystępujących,
w woj. mazowieckim 81%, a średnia w całej Polsce
wyniosła 80%.

Subwencja oświatowa, przekazana miastu przez
rząd, wyniosła nieco ponad 1,8 mld zł. To oznacza,
że pieniędzy z budżetu państwa nie starczyło nawet na wypłacanie nauczycielom wynagrodzeń – te
ostatnie pochłonęły 2,6 mld zł (kadra nauczycielska
oraz obsługa, w tym pracownicy zatrudnieni w dziel-

15

Uczniów szkół średnich dopuszczonych do matury.
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97%

ABSOLWENTÓW WARSZAWSKICH LICEÓW i TECHNIKÓW,
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ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne, w tym 26
warszawskich liceów i 7 techników. Przewaga
Warszawy była jeszcze bardziej widoczna w pierwszej
dziesiątce rankingu „Perspektyw” – miejsce w niej
zdobyło pięć warszawskich szkół ponadgimnazjalnych (cztery licea i jedno technikum). Warszawskie
XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica zostało
uznane za najlepsze liceum w kraju, a warszawskie
Technikum Mechatroniczne w ZSLiT nr 1 – za najlepsze technikum.

W roku szkolnym 2017/2018 21 uczniów i uczennic
warszawskich szkół ponadgimnazjalnych zdobyło
złote i srebrne medale na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.
W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników,
prowadzonym przez Fundację Perspektywy, Warszawa zdystansowała w 2018 r. wszystkie pozostałe polskie miasta. W pierwszej setce najlepszych placówek znalazły się 33 warszawskie szkoły
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W RANKINGU „PERSPEKTYW”

Tak, jak w poprzednich latach, także w 2018 r.
w warszawskim systemie edukacji ważną rolę odgrywał trzeci sektor. 121 organizacji pozarządowych
zrealizowało 287 projektów edukacyjnych, z których
skorzystało 41 109 osób. Miasto doﬁnansowało
te projekty kwotą 8,2 mln zł.

Wysoki poziom warszawskich szkół potwierdzają
także rankingi PISA, oceniające poziom edukacji
we wszystkich krajach należących do OECD. Pod
względem umiejętności czytania ze zrozumieniem
PISA daje młodym warszawiakom pierwsze miejsce
wśród uczniów krajów OECD i Unii Europejskiej
z miast powyżej 1 miliona mieszkańców (średnia
z trzech ostatnich cykli badania). Warszawscy
uczniowie, ex aequo z młodymi Japończykami z miast
powyżej 1 miliona mieszkańców, osiągnęli też najwyższe uśrednione wyniki z czytania, matematyki
i nauk przyrodniczych (licząc spośród 15-letnich
mieszkańców metropolii 26 krajów OECD i Unii
Europejskiej).

Częścią warszawskiego systemu edukacyjnego w 2018 r.
była rozbudowana oferta opieki nad dziećmi w czasie ferii letnich i zimowych. W 2018 r. ponad 34
tysiące uczniów skorzystało z miejskich programów „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Koszt ich
organizacji wyniósł 9,4 mln zł. W ramach programów „Lato/Zima w mieście” Warszawa wykorzystała możliwości edukacyjno-wychowawcze, jakie dają
instytucje miejskie. Przykładowo – 6000 dzieci skorzystało z zajęć w warszawskim zoo.

Warszawa starała się stworzyć nauczycielom i uczniom
najlepsze warunki rozwoju naukowego. W 2018 r.
projekty europejskiego programu Erasmus+ realizowało w Warszawie 118 placówek. Objęły one
wsparciem około 720 nauczycieli. 27 924 nauczycieli
skorzystało w 2018 r. z różnych form doskonalenia
zawodowego (m.in. w miejskiej placówce – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń).

ࡆ!

W 2018 r. Prezydent miasta stołecznego Warszawy
nagrodził 111 nauczycieli, doceniając ich szczególne
osiągnięcia naukowe i pedagogiczno-wychowawcze.
42 nauczycieli otrzymało nagrodę Biura Edukacji.

288 ]ă
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Warszawa jest miastem dla wszystkich, dlatego stołeczny system edukacyjny gwarantuje właściwą
ofertę edukacyjną dla osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. w Warszawie było ok. 12,7 tys.
uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym, z czego 10,1 tys. uczyło
się w placówkach prowadzonych przez Warszawę,
a 2,6 tys. w placówkach prowadzonych przez inne
podmioty.
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Większość uczniów z orzeczeniem uczyła się
w szkołach ogólnodostępnych. Do szkół specjalnych
(publicznych i niepublicznych) uczęszczało ok. 4800
uczniów, z czego 3 100 korzystało z kształcenia
specjalnego, dostosowanego do ich wymagań.
W 67 szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę
i w sześciu szkołach prowadzonych przez inne organy
funkcjonowały oddziały integracyjne.

dopłacała do szkół niepublicznych z własnego budżetu. W zależności od typu szkoły, wieku ucznia
i ewentualnej niepełnosprawności, dotacja przekazana placówkom niepublicznym wynosiła od 74,9
do 5 351,4 zł na ucznia miesięcznie.
W przypadku przedszkoli sytuacja była już jednak
inna: w 2018 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych Warszawa wydała 339 mln zł, środki
z Ministerstwa Edukacji Narodowej pokryły tylko
ok. 28% tej kwoty.

W 2018 r. Warszawa intensywnie wspierała najbardziej uzdolnionych uczniów: przyznała 208 stypendiów „Sapere Auso” oraz 317 stypendiów m.st.
Warszawy im. Jana Pawła II (operatorem tych ostatnich była samorządowa instytucja kultury – Centrum Myśli Jana Pawła II). Przyznano także ponad
350 stypendiów sportowych16. Stypendia dla uzdolnionych uczniów (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe) były również udzielane na poziomie
szkół.

Realizowane przez Warszawę działania w obszarze
edukacji realizowały zapisy „Strategii #Warszawa2030”,
„Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach
2013-2020” oraz „Programu rozwoju współpracy
m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do
roku 2020”.

525

UZDOLNIONYCH NAUKOWO
UCZNIÓW $!,+
STYPENDIA MIEJSKIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2018 r.
Warszawa przekazywała pieniądze także niepublicznym placówkom edukacyjnym. Dotację w łącznej wysokości 614,7 mln zł otrzymało 871 podmiotów. Kwota dotacji przekazanych przez miasto
szkołom niepublicznym, wynikająca z ustawowego
algorytmu, mniej więcej odpowiadała kwocie przekazanej na ten cel przez rząd. Innymi słowy, inaczej
niż w przypadku szkół publicznych, Warszawa nie

16

Szczegółowa informacja o stypendiach sportowych znajduje się w rozdziale „Sport”.
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OCHRONA ZDROWIA
W 2018 r. z budżetu m.st. Warszawy wydano na ochronę zdrowia 302 mln zł,
z czego 88 mln zł stanowiły wydatki bieżące.

W ubiegłym roku w Warszawie działało 268 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i 224
przychodnie ambulatoryjne (AOS), z czego 88
przychodni POZ i 71 przychodni AOS było prowadzonych przez miasto. Miejskie przychodnie POZ
udzieliły w 2018 r. ponad 2,3 mln porad, zaś miejskie przychodnie ambulatoryjne odnotowały 945
tysięcy wizyt pacjentów.

213,8 POQ]ă
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W 2018 r. w warszawskich szpitalach było 12 377
łóżek, z czego 2693 w podmiotach prowadzonych
przez miasto (dziesięciu szpitalach miejskich). W ubiegłym roku szpitale w Warszawie odnotowały 686,5 tys.
hospitalizacji, w tym 141 tys. w szpitalach miejskich.

wstanie przychodni połączonej ze szpitalem „jednego dnia” w dzielnicy Białołęka wydano 12,6 mln zł.
W 2018 r. ze środków miejskich sﬁnansowano też
m.in. modernizację ośmiu przychodni oraz zakupiono sprzęt i urządzenia medyczne za 6,8 mln zł.

W 2018 r. w Warszawie wykonano 189 047 badań
diagnostycznych, z czego 14 325 w miejskich podmiotach leczniczych.

Zgodnie z obowiązującym prawem głównym płatnikiem w warszawskiej służbie zdrowia jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2018 r. NFZ przekazał
na działalność placówek medycznych w Warszawie
ponad 1,1 mld zł, z czego 688,8 mln zł wydano
na działalność warszawskich szpitali, a 448,2 mln zł
na pracę stołecznych przychodni.

W ubiegłym roku w warszawskich szpitalach urodziło się 36 909 dzieci. Większość z nich – 20 980
– przyszło na świat w placówkach prowadzonych
przez miasto. Warszawa kontynuowała w 2018 r.
swój miejski program wsparcia metody zapłodnienia
in vitro. Z pomocy ﬁnansowej miasta korzystało 1 577
par. Dzięki doﬁnansowanym przez miasto procedurom w 2018 r. urodziło się 154 dzieci.

W 2018 r. Warszawa prowadziła 17 programów
polityki zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym trzy
programy proﬁlaktyczne: „Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2016-2018”, „Program Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w m.st. Warszawa w 2018 r.” oraz „Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz
Osób Żyjących z HIV/AIDS na 2016-2018 r.”.

Dzięki odpowiednim wydatkom w 2018 r. możliwa
była kontynuacja modernizacji sześciu szpitali:
Grochowskiego, Bielańskiego, Czerniakowskiego,
Wolskiego, Św. Rodziny, Warszawskiego Szpitala dla
Dzieci (łącznie 42,4 mln zł). Prace prowadzono na
budowie Szpitala Południowego (67 mln zł). Na po-

Na realizację programów zdrowotnych Warszawa
wydała w 2018 r. 83,8 mln zł. Na działania związane
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z proﬁlaktyką i promocją zdrowia – 26 mln zł, a kolejne
360 tys. zł przeznaczono na edukację zdrowotną.
Finansowane przez miasto programy były skierowane
do mieszkańców w każdym wieku, jednak szczególny nacisk położony był na zdrowie dzieci i młodzieży
(osiem programów) oraz na wsparcie seniorów.

Działania Warszawy w obszarze zdrowia wypełniały
zapisy następujących dokumentów programujących
rozwój: „Strategii #Warszawa2030”, „Społecznej
Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2009-2020”,
„Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata
2013-2020”, „Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018”, „Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w m.st.
Warszawie w 2018 r.”, „Programu Przeciwdziałania
Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących
z HIV/AIDS na 2016-2018”, „Programu polityki
zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko
grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach doﬁnansowywanych przez
m.st. Warszawę”, „Programu opieki zdrowotnej nad
kombatantami na lata 2017-2019, programu polityki
zdrowotnej pt.: „Ocena sprawności i wydolności
ﬁzycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin
sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą
w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019, programu
polityki zdrowotnej pt.: „Stołeczna kampania na rzecz
wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
w latach 2017-2019”, programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pt.: „Szkoła
rodzenia”, programu polityki zdrowotnej w zakresie
proﬁlaktyki zakażeń pneumokokowych pt.: „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018, programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”, programu
szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku
życia) pt.: „Grypa 65+”, Warszawskiego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022,
programu wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży pomiędzy 18 a 19 rokiem
życia, programu proﬁlaktyki i korekcji wad postawy,
programu badań przesiewowych słuchu, programu poprawy stanu zdrowia jamy ustnej, programu
wczesnego wykrywania wad wzroku, programu
polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie
przeciw grypie osób bezdomnych przebywających
w noclegowniach i schroniskach doﬁnansowywanych przez m.st. Warszawa, programu polityki
zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko
grypie osób bezdomnych przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o,
programu promocji zdrowia pt.: „Aktywny Senior”
oraz programu promocji zdrowia pt.: „Warszawskie
dni zdrowia”.

260 861

"ࠎ"!,+"$Z PROGRAMÓW
POLITYKI ZDROWOTNEJ
I PROMOCJI ZDROWIA
FINANSOWANYCH PRZEZ
M.ST. WARSZAWA W 2018 R.

Ważnym elementem zaangażowania m.st. Warszawy w ochronę zdrowia mieszkańców były akcje dobrowolnych szczepień, ﬁnansowane z budżetu miejskiego. W 2018 r. skorzystało z tej możliwości 58
tysięcy osób (5 096 dzieci zaszczepiono przeciwko
pneumokokom, 53 169 seniorów przeciwko grypie).
W 2018 r. miasto wspierało 11 ośrodków opieki paliatywnej, w których opieką objętych było ponad 83,8
tysiąca osób. Na ﬁnansowanie opieki paliatywnej budżet miasta przeznaczył w 2018 r. blisko 2,2 mln złotych.
W Warszawie w 2018 r. mieszkało ok. 10 000 osób
z HIV/AIDS. Korzystały one z różnych form pomocy:
leczenia w Poradni Proﬁlaktyczno-Leczniczej, pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej. W 2018 r. na
realizację programu zapobiegania i zwalczania AIDS
Warszawa przeznaczyła 1,3 mln zł. Równolegle
na program przeciwdziałania narkomanii wydano
1 mln zł. Z pomocy w ramach tego ostatniego
programu skorzystało około 6 000 osób.
Najwięcej, bo 52 mln zł Warszawa wydała na realizację Miejskiego Program Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W ramach tego programu terapię rozpoczęło 3,6 tys. osób uzależnionych.
W 2018 r. w mieście działało 19 punktów informacyjno-konsultacyjnych. Z udzielanego tam wsparcia
skorzystało prawie 18,4 tys. osób. Pomoc w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w 2018 r. otrzymało 22 909 osób.

39

7

BEZPIECZEŃSTWO

RAPORT O STANIE MIASTA

BEZPIECZEŃSTWO
Wydatki miasta stołecznego Warszawy na bezpieczeństwo
i porządek publiczny w 2018 r. przekroczyły 322,3 mln zł,
z czego prawie 297 mln zł stanowiły wydatki bieżące,
zaś 25,4 mln zł – wydatki majątkowe.

Na działalność Straży Miejskiej przeznaczono 172,5 mln
złotych. Wydatki na działanie miejskiego Zakładu
Obsługi Systemu Monitoringu wyniosły 19,8 mln zł.
Inne zadania realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pochłonęły 24,8 mln
złotych.

nia otrzymała od miasta prawie 8,5 mln zł. Wydatki
Warszawy na ochronę przeciwpożarową wyniosły
w ubiegłym roku 10,3 mln zł, w ramach tej kwoty
Komenda Miejska PSP otrzymała blisko 8 mln zł, zaś
trzy Ochotnicze Straże Pożarne (OSP Ursus, OSP
Stara Miłosna, OSP Wesoła) otrzymały 2,4 mln zł.

Z pieniędzy miejskich, zarezerwowanych na obszar
„Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny” korzystały
także instytucje państwowe, niepodlegające samorządowi, m.in. Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komenda Stołeczna Policji. Ta ostat-

W 2018 r. na terenie Warszawy stwierdzono 48,3
tys. przestępstw w tym 22 zabójstwa, 192 bójki lub
pobicia, 13,5 tys. kradzieży (w tym 2 170 kradzieży
samochodów i kradzieży z włamaniem do samochodu).
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Działania Policji, Straży Miejskiej i strażaków aktywnie wspomagał w 2018 r. miejski system monitoringu (413 kamer, z czego 368 obsługiwanych
w centrach oglądowych). Dzięki pracy operatorów
kamer, widzących potencjalnie niebezpieczne i/lub
niezgodne z prawem zachowanie, służby przeprowadziły 7871 interwencji, z czego 4110 podjęła
Policja, 3176 – Straż Miejska, a 585 inne służby
(np. Służba Celna).

402 770
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W całym 2018 r. Straż Miejska zleciła odholowanie
16 114 samochodów zaparkowanych niezgodnie
z przepisami, utrudniających ruch bądź zagrażających
bezpieczeństwu. Strażnicy założyli 23 803 blokady
na koła. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji nałożono 136 tys.
mandatów karnych na kwotę 13,8 mln zł. W 25 tys.
przypadków sporządzono wnioski do sądu. Za wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi pu-

blicznemu, strażnicy miejscy nałożyli 5566 mandatów
karnych (na kwotę 1,2 mln zł).
W celu poprawy bezpieczeństwa warszawianek
i warszawiaków miasto wykupiło w Komendzie Stołecznej Policji 20 tysięcy służb ponadnormatywnych (koszt: 4,6 mln zł). Dzięki temu umundurowani
policjanci pełnili dodatkowe służby patrolowe na
ulicach.
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Tak jak w poprzednich latach, w 2018 r. Warszawa wynagradzała policjantów wyróżniających się
w służbie. 118 funkcjonariuszy otrzymało nagrody
ﬁnansowe na łączną kwotę 200 tys. zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KM
PSP), dzięki doﬁnansowaniu z budżetu miasta, kupiła samochody, skokochrony oraz mobilne symulatory zagrożeń pożarowych (tzw. domki edukacyjne).
Miasto dołożyło się też do remontów siedzib jednostek ratowniczo-gaśniczych nr 6 i 7, budowy łącznika na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 5
oraz do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu
specjalistycznego.
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Z pieniędzy przekazanych trzem Ochotniczym
Strażom Pożarnym (2,4 mln zł) kupiono samochód
ratowniczy, sprzęt, materiały eksploatacyjne, części
zamienne do samochodów, elementy wyposażenia
osobistego strażaków. Dodatkowo miasto wypłaciło
ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, a także sﬁnansowało badania lekarskie druhów OSP biorących
bezpośredni udział w akcjach ratowniczych.

  10 937 MANDATÓW KARNYCH
"!)ࠎ))+!, ࠁ
&,  PONAD

30 TYS. OSÓB

W 2018 r. z budżetu miasta wyasygnowano także
400 tys. zł dla strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na rekompensaty za pracę
w nadgodzinach. Dzięki temu wystawiono 1002
dodatkowe 24-godzinne dyżury w jednostkach
ratowniczo-gaśniczych.

W 2018 r. strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej byli wzywani do akcji 16 310
razy. Aż 3878 alarmów było fałszywych.

WYBRANE INTERWENCJE KM PSP
W 2018 R.

W 2018 r., podobnie jak w poprzednich latach,
Warszawa ﬁnansowała także zakupy sprzętu dla
policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Przykładowo, w 2018 r. miasto partycypowało w kupnie
51 oznakowanych i nieoznakowanych samochodów
dla Policji (50% kosztów – 2,1 mln zł). Zakupiło też
specjalistyczny sprzęt do badań dla Laboratorium
Kryminalistycznego Komedy Stołecznej Policji:
chromatograf gazowy do badań ilościowych oraz
analizator genetyczny przeznaczony do przeprowadzania analiz DNA.
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Jednym z elementów wzmacniania bezpieczeństwa
było zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej stolicy. W tym celu Warszawa przekazała Komendzie
Miejskiej PSP 230 tys. zł na zakup dwóch specjalistycznych łodzi i skutera wodnego. Za 72 tys. zł
miasto uzupełniło też zapasy w magazynie przeciwpowodziowym. W 2018 r. w budżecie zarezerwowano
40 000 zł na zakup i transport piasku – na szczęście
w ubiegłym roku nie wystąpiły sytuacje wymagające
realizacji podpisanych umów z dostawcami.

lesiu), w teatrach, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.
Miasto współpracowało w 2018 r. z kilkudziesięcioma podmiotami, w tym wieloma prywatnymi,
których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców Warszawy, m.in. Veolia Energia Warszawa S.A., Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.,
PGNiG TERMIKA S.A., innogy Stoen Operator
i Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego
Czerwonego Krzyża. Warszawa współpracowała
też w obszarze bezpieczeństwa z wojskiem i uczelniami (m.in. Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską,
Collegium Civitas).

W 2018 r. Warszawa była jedynym miastem w Polsce, które samodzielnie prowadziło Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) (w pozostałych
stolicach województw centra są prowadzone przez
administrację rządową).

WARSZAWSKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (CPR) – numer 112

1 144 462
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8,94 sekund

W 2018 r. miasto oraz inne podmioty odpowiedzialne
za bezpieczeństwo (w tym: Policja, PSP, Metro Warszawskie) regularnie organizowały w Warszawie działania treningowe – symulacje potencjalnych zagrożeń.

Dużym wyzwaniem dla miasta i służb było zapewnienie bezpieczeństwa przy okazji zgromadzeń
publicznych, których w stolicy zwołuje się najwięcej
ze wszystkich miast w kraju.

Przećwiczono m.in. akcję ratowniczą po wypadku
komunikacyjnym z udziałem dzieci przewożonych
autokarem, akcję odbicia autobusu pełnego zakładników z rąk porywaczy, akcję ratowniczą – symulację pożaru w wysokościowym budynku mieszkalnym – czy wreszcie ćwiczenia pożarowe w szpitalu
dziecięcym (Centrum Zdrowia Dziecka w Między-

Złożone w stołecznym ratuszu zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych dotyczyły manifestacji
z różną liczbą uczestników – od kilku do kilkuset
tysięcy. Nie wszystkie zgłoszone zgromadzenia faktycznie się odbyły – część została odwołana. W 39
przypadkach ratusz odmówił rejestracji zgromadzeń
z uwagi na niedotrzymanie przez organizatora ter-

46

minów zawiadomień lub inne braki formalne, które
nie zostały usunięte.

1 507

zasady i prawidłowe wzorce postępowania w sytuacji różnego rodzaju niebezpieczeństw, m.in. zagrożenia terrorystycznego, czy zasady postępowania
podczas ewakuacji. Także w 2018 r. funkcjonariusze
Straży Miejskiej przeprowadzili wiele akcji edukacyjnych w warszawskich szkołach, np. „Umiem wezwać pomoc”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Skąd
się biorą góry śmieci”, „Rowerowy ruch drogowy”
i „Bezpieczeństwo w sieci”.
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Najlepszą oceną efektów pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wystawili w 2018 r. sami
mieszkańcy Warszawy.

Jednak liczba faktycznie zorganizowanych w 2018 r.
zgromadzeń i tak jest bardzo duża: 2084. To oznacza, że każdego dnia w Warszawie odbywało się
średnio sześć zgromadzeń publicznych. W największym ze zgłoszonych do ratusza zgromadzeń publicznych udział wzięło ponad 200 tysięcy osób.

90%

Oprócz zgromadzeń publicznych miasto i służby
nadzorowały też 363 imprezy masowe. Były to wydarzenia gromadzące od kilku to kilkudziesięciu tysięcy osób. W 2018 r. Urząd m.st. Warszawy wydał
tylko 19 decyzji odmownych na organizację imprezy
masowej z powodu niespełnienia przez organizatorów ustawowych warunków bezpieczeństwa.
Urzędnicy miejscy przeprowadzili 20 kontroli imprez masowych podwyższonego ryzyka pod kątem
przestrzegania przez organizatorów warunków
bezpieczeństwa określonych w wydanych przez
urząd zezwoleniach.

WARSZAWIAKÓW,
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Działania urzędu miasta w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowały zapisy następujących dokumentów programujących rozwój:
„Strategii #Warszawa2030”, programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 20162021 „Bezpieczna Warszawa”, programu „Warszawa
przyjazna seniorom na lata 2013-2020”, „Społecznej
strategii Warszawy – Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020”, programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony oﬁar przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie na
lata 2017-2020, programu ochrony środowiska dla
m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 r. oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.

Wśród największych wydarzeń, które w 2018 r.
w istotny sposób wpłynęły na życie warszawiaków, wymienić można m.in. obchody 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, obchody
74. rocznicy powstania warszawskiego (organizowane od 30 lipca do 2 października 2018 r.) oraz
obchody 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia.
Istotnym elementem miejskiej polityki bezpieczeństwa była w 2018 r. działalność edukacyjna. W 2018 r.
wydano nową edycję „Poradnika postępowania
w sytuacjach zagrożeń”, który był dystrybuowany
wśród mieszkańców Warszawy. Poradnik zawiera

17

Badanie Barometru Warszawskiego, sondaż CATI na próbie reprezentatywnej N=1100, listopad 2018 r.
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RAPORT O STANIE MIASTA

WALKA ZE SMOGIEM,
OCHRONA ŚRODOWISKA,
ZIELEŃ I GOSPODARKA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2018 r. walka ze smogiem była jednym z priorytetów miasta
w obszarze ochrony środowiska. Smog to realne zagrożenie
dla zdrowia i życia mieszkańców Warszawy.
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Miasto od kilku lat stara się rozwiązywać kompleksowo problem smogu, na kilku polach równocześnie: w obszarze transportu (ograniczanie ruchu
samochodowego, rozwój i promocja transportu
publicznego, rozwój infrastruktury rowerowej i pro-

18
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mocja ruchu rowerowego), ale także w obszarze
energii (ogrzewanie domów i budynków, likwidacja
kotłów na paliwo stałe), a także w obszarze edukacji
społecznej (podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców).

Pomiary wykonane automatycznie na stacjach pomiarowych. Dane wstępne, przed ostateczną weryﬁkacją przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska.

50

Tym działaniom towarzyszyła egzekucja przepisów – np. kontrole prowadzone przez Straż Miejską
dotyczące przestrzegania uchwały antysmogowej
i zakazu spalania odpadów – oraz odpowiednie
planowanie przestrzenne i rozwój terenów zieleni.
W 2018 r. Warszawa równolegle realizowała działania w każdym z tych obszarów.

Inwestycjom towarzyszyły działania edukacyjno-informacyjne. W 2018 r. Warszawa prowadziła
kampanię #OddychajWarszawo skierowaną bezpośrednio do mieszkańców. W jej trakcie warszawianki
i warszawiacy mogli dowiedzieć się o skutkach zdrowotnych wdychania zanieczyszczonego powietrza
i o wsparciu, jakie miasto oferuje właścicielom
domów, chcącym wymienić piec. Na kampanię wydano z budżetu blisko 1,2 mln zł.

Po pierwsze Warszawa konsekwentnie modernizowała systemy ogrzewania domów i mieszkań, starając się wyeliminować te źródła ogrzewania, które
najbardziej zanieczyszczają atmosferę pyłami zawieszonymi.

Równolegle z kampanią #OddychajWarszawo z budżetu miasta ﬁnansowana była praca edukatorów,
którzy spotykali się z mieszkańcami prawie siedmiu
tysięcy domów jednorodzinnych, zidentyﬁkowanych jako niepodłączone do sieci ciepłowniczej i gazowej. Edukatorzy informowali właścicieli tych domów o obowiązującej uchwale antysmogowej oraz
możliwościach uzyskania dotacji z budżetu miasta
na wymianę pieca. Koszt działań edukatorów wyniósł 420 tys. zł. W ramach działań informacyjnych
miasto organizowało też wydarzenia poświęcone
kwes om ochrony środowiska, np. „Piknik z klimatem”.

Miasto udzieliło 341 dotacji na modernizację kotłów
na paliwa stałe w lokalach prywatnych (w 2018 r. wydatki na to zadanie wyniosły blisko 3 mln zł). Równolegle zmodernizowano system ogrzewania w 808
komunalnych lokalach mieszkalnych (przy czym 650
komunalnych lokali mieszkalnych przyłączono do
sieci ciepłowniczej, a 147 lokali do sieci gazowej).
Spółka gazownicza PSG przyłączyła do sieci gazowej także prywatne budynki jednorodzinne na 244
działkach. W 2018 r. PSG wybudowała na terenie
Warszawy w sumie 416 nowych przyłączy gazowych. Z kolei spółka Veolia przyłączyła do miejskiej
sieci ciepłowniczej 1545 lokali prywatnych.

W 2018 r. rozpoczął działanie miejski system
ostrzegania przed smogiem – Warszawski Indeks
Powietrza. Na jego realizację w ubiegłym roku wydano 301,5 tys. zł. Informacje o jakości powietrza
były dostępne na stronach wip.um.warszawa.pl,
www.um.warszawa.pl oraz w miejskiej aplikacji na
smar ony Warszawa19115. W przypadku wystę-

Warszawa inwestowała w 2018 r. także w odnawialne źródła energii (OZE).

W 2018 R.
MIASTO
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Na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej (ograniczającą zużycie energii) miasto
udzieliło 14 dotacji na łączną kwotę 5,5 mln zł.

9,3POQ]ă

powania wysokich stężeń szkodliwych pyłów wysyłane były ostrzeżenia za pośrednictwem Warszawskiego Systemu Powiadomień (bezpłatne SMS).
Ostrzeżenia te były publikowane również na miejskich proﬁlach w serwisach społecznościowych.

W 2018 r. Warszawa uruchomiła pilotażowy program wsparcia zakupu paliwa dla gorzej sytuowanych mieszkańców, którzy zlikwidowali piec-kopciuch i zamienili go na piec gazowy.
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MANDATY

Rok 2018 był kolejnym, w którym rosły wydatki budżetowe miasta na zieleń. Na koniec roku w granicach miasta było 88 parków o łącznej powierzchni
930,2 ha oraz 242 skwery i zieleńce o łącznej powierzchni 206,9 ha.

38 400 drzew

41 W\VLÛF\NU]HZµZ

W ubiegłym roku zakończono dwa duże projekty
nasadzeń drzew przy ul. Ostrobramskiej oraz przy
ul. Wał Miedzeszyński. Zrealizowano też szereg
mniejszych projektów uzupełniania roślinności.
Przykładowo: nasadzenia drzew przy ul. Ćmielowskiej i ul. Światowida (30 drzew) oraz przy ul. S. Okrzei
(pięć drzew), nasadzenia klonami w al. W. Reymonta (20 drzew), stworzenie sadu przy Służewieckim
Domu Kultury (20 jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni), nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Grójeckiej,
ul. K. Dickensa i ul. Szczęśliwickiej (46 drzew).

W całym ubiegłym roku w Warszawie powstało 6,7
ha nowych terenów zieleni. Na utrzymanie i modernizację istniejących parków miasto wydało 25 mln zł,
na utrzymanie i konserwacje zieleni przyulicznej –
– 42 mln zł.

W 2018 r. rozpoczęto także projekt „100 drzew na
100-lecie przyłączenia osiedla Gocław do Warszawy”
(nasadzenia w parku Balaton i w pasie drogowym
ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”). Nowe drzewa i krzewy posadzono także w pasie drogowym ulic Wioślarskiej, Solec oraz L. Kruczkowskiego (w sumie 42
drzewa i 760 krzewów). W ramach projektu „Zielona Towarowa” posadzono 100 drzew, wzdłuż ulicy pojawiły się też krzewy i nowe ławki. W ramach
projektu „Czyste powietrze dla Targówka” posadzono 203 nowe drzewa – by wymienić tylko niektóre
ze zrealizowanych, w sumie kilkudziesięciu, zadań.

67 POQ]ă
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W systemie przyrodniczym Warszawy w 2018 r.
znaczącą rolę odgrywał Miejski Ogród Zoologiczny.
Od lat pełni on przede wszystkim rolę dydaktyczną i edukacyjną, ale również rekreacyjną jako duży,
zwarty obszar związany z zielenią. Jest to miejsce
bardzo chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców Warszawy, jak i osoby przyjezdne. W 2018 r.
ogród zoologiczny odwiedziło 897 758 osób i jest
to tendencja wzrastająca. W ubiegłym roku na
zadania realizowane przez zoo z budżetu miasta
wydano 24,5 mln zł.

W 2018 r. miasto ogłosiło przetargi na wykonanie
projektów kolejnych „zielonych ulic”, do realizacji
w następnych latach. Warto też wspomnieć, że w trakcie imprez publicznych poświęconych klimatowi, organizowanych przez miasto, posadzono trzy tysiące
cennych przyrodniczo drzew, w tym 2 000 dębów,
200 czereśni ptasich, 200 głogów.
Wiele z projektów rozwoju warszawskiej zieleni
było realizowanych w 2018 r. w ramach doﬁnansowania unijnego. Wymienić można m.in. prace nad
stworzeniem EKOparku przy ul. K. Gierdziejewskiego (wartość projektu 10 mln zł), uporządkowanie
zieleni na terenie parku Pole Mokotowskie, parku

W 2018 r. na 252 warszawskich ulicach zostały posadzone drzewa, a na 98 ulicach zasadzono krzewy.
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im. S. Żeromskiego oraz parku Ogrody Kosmosu
(realizacja do 2021 r., wartość całkowita projektu
22,8 mln zł). Z pieniędzy unijnych doﬁnansowany
jest też rozpoczęty w 2018 r. projekt utworzenia
parków o symbolice historycznej (park Pod Kopcem
Powstania Warszawskiego, park Cichociemnych,
Fort Włochy) – o całkowitej wartości 28,8 mln zł.

W 2018 R. ODEBRANO I ZEBRANO
Z TERENU M.ST. WARSZAWY
, 

775 755 ton
ODPADÓW KOMUNALNYCH

W 2018 r. miasto rozpoczęło też realizację innowacyjnego projektu „Mapa koron drzew dla m.st.
Warszawy”, polegającego na pozyskaniu danych
ze specjalistycznych zdjęć lotniczych. Zasadniczym
elementem tego projektu jest pozyskanie szczegółowej informacji o zieleni w Warszawie, przy czym
szczególny nacisk położony został na drzewa. Dane
pozyskane dzięki realizacji „Mapy korony drzew”
ułatwią pielęgnację roślin, kontrolę ich stanu zdrowotnego oraz przestrzenne planowanie inwestycji.

Zabiegom sterylizacji i kastracji poddano 3 592 psy
i koty, z czego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
przy ul. Paluch w ramach swoich środków przeprowadziło 1 174 zabiegi. W schronisku wykonano też
1 687 szczepień przeciwko wściekliźnie.
Odpady były odbierane z ponad 112 tysięcy punktów odbioru odpadów przez ﬂotę ponad 400 pojazdów należących do ﬁrm obsługujących warszawski
system gospodarki odpadami. Od każdego mieszkańca Warszawy odbierano rocznie średnio 346 kg
odpadów zmieszanych.

Ważnym elementem polityki środowiskowej Warszawy była w 2018 r. opieka nad mieszkającymi
w mieście zwierzętami. W 2018 r. Warszawa wydała
ponad 16 mln zł na pomoc dla bezdomnych zwierząt.
W 2018 r. warszawskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt przy ul. Paluch przyjęło ponad 2 700 psów
i 1 400 kotów. Właściciele odbierali odnalezione
psy 1 000 razy, a koty 183 razy. Przeprowadzono
2 815 adopcji (1 671 psów i 1 144 koty). Schronisko
w 2018 r. zakupiło ponad 105 ton karmy bytowej
dla psów i kotów oraz cztery tony weterynaryjnych
karm dla psów i kotów. W 2018 r. w ramach umów
zawartych przez miasto kupiono także 220 ton
karmy dla kotów wolno żyjących.

W 2018 r. do recyklingu przekazano ponad 90 550
ton odpadów dających się ponownie przetworzyć:
papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła.
W 2018 r. Warszawa osiągnęła wymagany poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który
wyniósł 32,74 %.
Przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sięgnęły 314,2 mln zł. Koszty
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
były jednak znacząco wyższe i wyniosły prawie
363 mln zł.

W 2018 r., dzięki programowi zapobiegania bezdomności zwierząt, zaczipowano 4 230 psów i kotów.

Dokumenty programujące rozwój, wdrażane w 2018 r.
w obszarze ochrony środowiska, to m.in. „Strategia
#Warszawa2030”, „Program ochrony środowiska na
lata 2017-2020 z perspektywą do 2023”, „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku”, „Polityka energetyczna m.st.
Warszawy do 2020 r.”, „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” wraz z „Programem Inwestycyjnym” oraz „Program ochrony środowiska
przed hałasem dla m.st. Warszawy”.
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POLITYKA
MIESZKANIOWA

RAPORT O STANIE MIASTA

POLITYKA
MIESZKANIOWA
Na koniec 2018 r. w miejskim zasobie było 81 379 lokali mieszkalnych
(w tym 8993 lokale socjalne). Oprócz tego w zasobie miejskich spółek Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (TBS) było 2669 mieszkań. Kolejne 1126 lokali
Warszawa miała w budynkach będących w zasobie Skarbu Państwa.

W 2018 r. zrealizowano 2081 spraw mieszkaniowych, natomiast liczba spraw do realizacji na koniec
2018 r. wynosiła 4311 (narastająco), z czego 2533
gospodarstwa oczekiwały na lokale miejskie.

166 252

WARSZAWIANEK I WARSZAWIAKÓW
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W 2018 R. WYREMONTOWANO

3 300

MIEJSKICH LOKALI MIESZKALNYCH,
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W 2018 r. miasto oddało do użytkowania 67 nowych lokali mieszkalnych oraz 56 lokali zbudowanych przez miejskie spółki TBS. Na koniec roku
w realizacji było kolejnych 260 mieszkań komunalnych oraz 231 mieszkań w systemie TBS, w tym
82 lokale w kamienicach poddanych kompleksowej modernizacji i przebudowie. Pod koniec 2018 r.
na etapie prac przygotowawczych były inwestycje komunalne z 510 lokalami mieszkalnymi oraz
inwestycje TBS z 929 lokalami mieszkalnymi.

Łączne wydatki na utrzymanie zasobu komunalnego,
wliczając w to budynki oraz same lokale, poniesione przez 12 Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) oraz 6 wydziałów w dzielnicach,
które nie posiadają ZGN-ów wyniosły 921,4 mln zł,
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do sieci ciepłowniczej. Ponadto w 2018 r., w ramach
projektu dotyczącego budowy sieci ciepłowniczej
w celu likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na
osiedlu Skorosze, spółka Veolia wybudowała 60
przyłączy sieci ciepłowniczej i podłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej 51 budynków.

z czego: 168 mln zł na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (w budynkach, w których Warszawa jest
jednym ze współwłaścicieli mieszkań), 157 mln zł
na utrzymanie techniczne mieszkań oraz budynków
i ich otoczenia, a 58 mln zł – na wydatki związane
z modernizacją budynków i mieszkań komunalnych.
Opłaty za media (woda, centralne ogrzewanie itp.)
wyniosły blisko 259 mln zł.

W 2018 r. ustalono i wypłacono odszkodowania na
kwotę ponad 12,4 mln zł w sprawach związanych
z reprywatyzacją.

W 2018 r. Warszawa inwestowała w poprawę
standardu energetycznego lokali miejskich. W 436
komunalnych lokalach mieszkalnych zlikwidowano
bezklasowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe
(najmocniej zanieczyszczające atmosferę). 808 lokali miejskich doposażono w instalację centralnego
ogrzewania.

W obszarze polityki lokalowej miasto wdrażało następujące dokumenty programujące rozwój: „Strategię #Warszawa2030”, „Politykę Mieszkaniową
– Mieszkania2030” oraz „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022”.

Podpisano 77 umów ze spółką Veolia Energia Warszawa na podpięcie budynków i inwestycji miejskich
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POLITYKA
SPOŁECZNA

RAPORT O STANIE MIASTA

POLITYKA SPOŁECZNA
Priorytetami polityki społecznej Warszawy w 2018 r. było zapewnienie opieki nad małymi
dziećmi oraz wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

W 2018 r. w stolicy było 15 649 miejsc opieki nad
dziećmi do trzeciego roku życia, w żłobkach publicznych i prywatnych oraz miejscach u opiekunów
dziennych. Prawie połowa wszystkich dostępnych

miejsc była w placówkach prowadzonych przez
miasto. Najwięcej miejsc w żłobkach miejskich było
na Pradze-Południe i na Mokotowie (odpowiednio
873 i 809), najmniej – w Wesołej (104 miejsca)
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i w Wilanowie (125 miejsc). Średni miesięczny koszt
utrzymania jednego miejsca w żłobku publicznym
wynosił 1 517 zł.

przez organizacje pozarządowe. W 2018 r. do
Domów Dziennego Pobytu przyjęto 1338 osób.
W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych
przez miasto w 2018 r. mieszkało ponad 1400
osób. W domach prowadzonych (na zlecenie m.st.
Warszawy) przez organizacje pozarządowe – ponad
290. Miesięczny, średni koszt utrzymania jednego
pensjonariusza wyniósł 6 065,5 zł w DPS prowadzonych przez miasto i 4 786,7 zł w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Z usług
opiekuńczych oferowanych przez miasto (w tym specjalistycznych) skorzystało 5 665 osób w wieku 60+.

Na koniec 2018 r. w pieczy zastępczej w Warszawie było 3191 dzieci; w ubiegłym roku do pieczy
zastępczej skierowano 517 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
wynosił w 2018 r. od 4 803,95 zł do 10 693,74 zł
w zależności od placówki i potrzeb dziecka.
W 2018 r. 67 dzieci z warszawskich domów dziecka
skorzystało – po osiągnięciu pełnoletności – z miejskiego systemu mieszkań wspomaganych.

W 2018 r. w Warszawie działało 36 ośrodków
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym
15 Środowiskowych Domów Samopomocy (z czego dziewięć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Osiemnaście ośrodków wsparcia było
prowadzonych na zlecenie miasta przez organizacje
pozarządowe. Oprócz tego w Warszawie działały
dwa Ośrodki Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w Śródmieściu i na Bemowie) oraz
jeden Ośrodek Wsparcia i Integracji na Ursynowie.
W ubiegłym roku działały też w Warszawie kluby
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (10
placówek). Ośrodki dysponowały 1 265 miejscami.
W 2018 r. trwał proces inwestycyjny – budowa nowego ośrodka wsparcia na Targówku.

Na działania na rzecz seniorów realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych Warszawa
wydała w 2018 r. 12 mln zł.19

74 tys.
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Z FINANSOWANEJ PRZEZ MIASTO
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W ubiegłym roku w Środowiskowych Domach Samopomocy było 345 miejsc dla osób chorujących
psychicznie oraz 277 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowa kwota dotacji na uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosła 1 753 zł.

Oprócz atrakcyjnych zajęć (np. „Aktywny senior”
– ćwiczenia pod okiem instruktorów) Warszawa
organizowała też ogólnodostępne imprezy. Na organizację Świątecznego Spotkania Seniorów, Warszawskich Dni Seniora oraz gali „Miejsca Przyjazne
Seniorom” budżet miasta przeznaczył 383 tys. zł.

)+ƑƏƐѶ!ĺ
 ,ࡆ"ݫ$+$&)"!
"ࠎ,  "!)ࡆ
&  $)!",)+!, ,,+

Ważną częścią miejskiej polityki senioralnej były
programy polityki zdrowotnej dedykowane osobom
starszym. W 2018 r. Warszawa przeznaczyła na nie
ponad 3,2 mln zł – z tej formy wsparcia skorzystało
ponad 56 tys. seniorów.



W 2018 r. w Warszawie działały 22 Dzienne Domy
Pobytu i 19 Domów Pomocy Społecznej, z czego
14 prowadzonych przez miasto i 5 prowadzonych

19
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Środki będące w dyspozycji i wydatkowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.
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Zaangażowanie Warszawy w ułatwianie życia osobom z niepełnosprawnościami nie ograniczało
się tylko do organizacji i ﬁnansowania instytucji wsparcia. Łącznie na działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w Warszawie przeznaczono w 2018 r. ponad 73,5 mln zł. Z tej kwoty
m.in. współﬁnansowano działalność Warsztatów
Terapii Zajęciowej (w 2018 r. dzięki udziałowi
w warsztatach 15 osób znalazło pracę). Warszawa
ﬁnansowała także usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami (w 2018 r.
skorzystało z niego 1 076 osób; łączny koszt usługi
2,2 mln zł). Warszawa opłacała również usługi
asystentów osób z niepełnosprawnościami.

przez nich na remont, adaptację lub wyposażenie
lokalu mieszkalnego oraz wypłatę pomocy ﬁnansowej. Trzynastu rodzinom (30 repatriantom i członkom ich rodzin), zaproszonym do osiedlenia się
w Warszawie przez Prezydenta m.st. Warszawy,
udzielono też pomocy ﬁnansowej na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.
W ubiegłym roku Warszawa realizowała siedem
różnych programów aktywizacji osób bezrobotnych, adresowanych do różnych odbiorców. Jednym
z nich był program „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st.
Warszawy”, przygotowany dla rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wartość
projektu 1,4 mln zł). Innym przykładem miejskich
programów aktywizacji zawodowej był realizowany w 2018 r. program „Aktywna Warszawa”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wartość projektu: blisko 1,2 mln zł) albo program „Punkt zwrotny”, adresowany do osób w wieku
15-29 lat, nigdzie niepracujących i nieuczących się.
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20,5 tys. godzin

PRACY ASYSTENTÓW
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W 2018 r. Warszawa kontynuowała program pomocy dla osób bezdomnych. W warszawskich placówkach dla bezdomnych (noclegowniach, schroniskach
itp.) było 1 415 miejsc.

Istotną częścią miejskiego systemu pomocy społecznej był w 2018 r. Warszawski Ośrodek Interwencji
Kryzysowej. Z pomocy w formie poradnictwa prawnego skorzystało 150 osób, a z poradnictwa psychologicznego 1 388 osób.

Aktywność miasta w obszarze polityki społecznej wpisywała się w realizację następujących
dokumentów programujących rozwój: „Strategii #Warszawa2030”, „Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, „Programu
Rodzina na lata 2010-2020”, „Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, „Programu Wspierania
Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”,
„Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony oﬁar przemocy w rodzinie w m.st.
Warszawie na lata 2017-2020” oraz programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata
2016-2018. W obszarze polityki społecznej Warszawa realizowała też zapisy „Społecznej Strategii
Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2009-2020”.

W 2018 r. Warszawa udzieliła pomocy 286 uchodźcom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami była to
pomoc przyznawana w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI). Obejmowała ona świadczenia
pieniężne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego, opłacanie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne; pracę socjalną oraz specjalistyczne poradnictwo obejmujące w szczególności
poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne.
W 2018 r. Warszawa udzielała też pomocy repatriantom, w sumie 91 rodzinom (136 osób). W tym
przypadku wsparcie objęło aktywizację zawodową
repatriantów, zwrot części kosztów poniesionych
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POMOC
DLA POWSTAŃCÓW
W 2018 r. Warszawa kontynuowała pomoc dla kombatantów – żołnierzy
powstania warszawskiego. Od 2018 r. działa Dom Dziennego Wsparcia
dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22. Kombatanci mieli tam
zagwarantowaną nie tylko przestrzeń do odpoczynku i relaksu,
ale także wyżywienie, konsultacje medyczne i prawne, program artystyczny
i kulturalny oraz spotkania integracyjne z młodszym pokoleniem.
Z oferty Domu Wsparcia w 2018 r. skorzystało 63 powstańców.

sta, organizacje pozarządowe realizowały program
utrzymania samodzielności kombatantów – w budżecie miasta zapisano na ten cel pół miliona złotych. Taką pomocą w codziennym życiu było objętych 40 uczestników powstania warszawskiego.

W ubiegłym roku miasto ﬁnansowało także usługi
fachowców – drobne naprawy w domach powstańców (w ramach programu „Warszawska złota rączka” – koszt 64 tys. zł). W 2018 r. Warszawa wypłaciła jednorazowe nagrody dla żołnierzy powstania
warszawskiego – po 4 587,8 zł bruo. Miasto zapewniło też darmowe przejazdy taksówką powstańcom (łączny koszt usługi: 46,4 tys. zł) i zwolniło ich
z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze realizowane przez m.st. Warszawę.

W 2018 r. powstańcy byli zwolnieni z opłat w Domach Pomocy Społecznej. Z tej możliwości skorzystało 14 kombatantów. Warto też odnotować,
że w 2018 r. m.st. Warszawa udzieliło Muzeum
Powstania Warszawskiego 10,4 mln zł dotacji.

W 2018 r. powstańcy byli też objęci specjalnym
program zdrowotnym w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego oraz w Przychodni SZPZLO
Warszawa-Mokotów (koszt realizacji tego zadania
wyniósł 851,7 tys. zł). Dodatkowo, na zlecenie mia-

W 2018 ROKU
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W obszarze pomocy powstańcom m.st. Warszawa
realizowało dokument programujący rozwój pn.
„Program opieki zdrowotnej nad kombatantami na
lata 2017-2019”

1120
66

PRZEJAZDÓW TAKSÓWKAMI

67

12

ZARZĄDZANIE
PRZESTRZENIĄ

RAPORT O STANIE MIASTA

ZARZĄDZANIE
PRZESTRZENIĄ
W 2018 r. Rada Warszawy uchwaliła 20 nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (MPZP), zwiększając liczbę obowiązujących MPZP
do 279. Na koniec 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
było objętych 19 313 ha powierzchni Warszawy.

Na obszarach, na których nie obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
pozwolenia na budowę były wydawane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W 2018 r.
miasto wydało ponad 1 516 takich decyzji (w tym
233 odmowne) oraz blisko 590 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym 10 odmownych). Blisko 25% decyzji o warunkach zabudowy
dotyczyło zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
ponad 43% – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ważnym elementem planowania i zarządzania przestrzenią w Warszawie w 2018 r. były konsultacje
z mieszkańcami Warszawy. W ubiegłym roku miasto
przeprowadziło konsultacje społeczne 34 projektów planów miejscowych, z czego 20 konsultacji
miało charakter pogłębiony.
W ramach dialogu z mieszkańcami nt. przestrzeni
zorganizowano także 13 wystaw plenerowych, 12
dyżurów projektantów w terenie, 11 prezentacji
on-line (geoankiety, geodyskusje i geoprezentacje),
12 moderowanych dyskusji publicznych (na terenie
objętym planem lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie), trzy spotkania informacyjne na etapie zbierania wniosków do planu.

63%
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Działały też 23 punkty konsultacyjne (167 godzin
rozmów z mieszkańcami). Szacunkowa liczba osób,
które uczestniczyły we wszystkich działaniach konsultacyjnych dotyczących planów miejscowych to
blisko 3 800 osób. Na etapie wyłożenia planów
do publicznego wglądu w 2018 r. przeprowadzono
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23 moderowane dyskusje, w których udział brało
każdorazowo od 20 do nawet 100 osób.

reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury.
W tym czasie odbyły się konsultacje społeczne,
w ramach których przeprowadzono debatę publiczną,
dyżury eksperckie, a także umożliwiono mieszkańcom elektroniczne składanie uwag. W ramach tej
procedury Prezydent m.st. Warszawy otrzymał liczne
uwagi, po rozpatrzeniu których projekt uchwały
skierowany zostanie do Rady m.st. Warszawy.

W maju 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o potrzebie sporządzania nowego „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy” – strategicznego
dokumentu planistycznego, który określi politykę przestrzenną w skali całego miasta na kolejne
dziesięciolecia. Studium wyznaczy wytyczne dla
zabudowy, umiejscowienia usług publicznych, terenów zieleni, układu komunikacji i ochrony zabytków. Nowe studium ma także zapewnić, że miasto
nie będzie się rozlewało na peryferia, koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą niższe,
a miasto stanie się bardziej zwarte, przez co lepiej
wykorzysta zasoby, które już istnieją (np. ulice).
Konsultacje społeczne w ramach prac nad nowym
studium rozpoczęły się we wrześniu 2018 r. wraz
z uruchomieniem geoankiety on-line.

PONAD

9 tys.

W ubiegłym roku Prezydent m.st. Warszawy już
po raz czwarty przyznał swoją Nagrodę Architektoniczną. Także w 2018 r. do użytku został oddany
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury – miejsce dyskusji o architekturze i potencjale gospodarczym Warszawy.
Miasto kontynuowało też pilotażowy projekt produkcji nowych, estetycznych szyldów dla praskich
rzemieślników oraz odświeżania elewacji praskich
kamienic. Ratusz rozstrzygnął w 2018 r. dwa kon-
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Wstępne założenia studium konsultowano także na
spotkaniach, w których wzięło udział 740 osób. Od
14 września 2018 r. mieszkańcy mogli też składać
wnioski do studium – w pierwszym etapie zebrano
ich 5 400, a łącznie z drugim, dodatkowym okresem
zbierania wniosków – 24 661. Większość z nich,
bo ok. 18,5 tysiąca, dotyczyło Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i zapewnienia ich ochrony w mieście.

kursy architektoniczne: na koncepcję siedziby domu
kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12
oraz konkurs architektoniczno-urbanistyczny na
wykonanie koncepcji modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ul. Wawelskiej 5. W 2018 r.
rozpisano też konkurs na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6 – jego
rozstrzygnięcie nastąpiło w maju 2019 r.

W 2018 r. miasto podejmowało szereg działań,
których celem była poprawa jakości przestrzeni publicznej. Pod koniec roku (26 października – 3 grudnia) wyłożony został do publicznego wglądu projekt
uchwały krajobrazowej dla Warszawy, regulującej
zasady wykorzystywania na terenie miasta szyldów,

W obszarze planowania przestrzennego ratusz wypełniał zapisy dokumentów programujących rozwój,
w tym „Strategii #Warszawa2030” oraz „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku”.
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SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE
Warszawa chce być miastem zaangażowanych obywateli.
W 2018 r. ten cel był realizowany na trzy uzupełniające się sposoby:
miasto włączało warszawianki i warszawiaków we współzarządzanie miastem
poprzez konsultacje i budżet obywatelski20, informowało ich
oraz wspierało działalność organizacji pozarządowych.

W ramach prowadzonych w mieście konsultacji zorganizowano m.in. 458 spotkań, spacerów, warsztatów, punktów konsultacyjnych oraz innych działań
umożliwiających mieszkańcom Warszawy współdecydowanie o przyjmowanych rozwiązaniach. Mieszkańców pytano nie tylko o pomysły na zagospodarowanie przestrzenne (zapisy planu miejscowego),
ale także o preferowane sposoby urządzania terenów zieleni, zmiany w transporcie publicznym, wygląd i funkcje ulic, organizację ruchu i dostępności
miejsc i wydarzeń itp.

116
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W sumie w całym 2018 r. Warszawa zorganizowała
266 takich punktów. W kilku przypadkach, by jeszcze lepiej dotrzeć do mieszkańców, urzędnicy wykorzystali „mobilne punkty konsultacyjne” – wózki
lub rowery, z którymi można było łatwo dotrzeć do
miejsc, gdzie w określonej porze przebywają mieszkańcy, np. na podwórka lub place zabaw.

Konsultacje były prowadzone w różnych formach
pozwalających na włączenie w dialog możliwie
szerokiej grupy użytkowników. Najczęściej wykorzystywaną metodą były punkty konsultacyjne
organizowane w przestrzeni miasta, dzięki którym
mieszkańcy mogli zabrać głos niejako przy okazji
swoich codziennych aktywności, w dogodnym dla
siebie czasie (np. po pracy).

20
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Popularną formą konsultacji były warsztaty i debaty publiczne z mieszkańcami. Odbyło się ich 162.
W ramach wspierania procesów partycypacyjnych
organizowane były również spacery po konsulto-

Realizacji Budżetu Obywatelskiego w Warszawie jest poświęcony osobny raport – załącznik do niniejszego opracowania.
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wanych obszarach. W kilkudziesięciu przypadkach
wybranych konsultacji Warszawa wykorzystała narzędzia znane z badań socjologicznych: pogłębione
wywiady z interesariuszami i ekspertami, wywiady
door-to-door z mieszkańcami, wystawy plenerowe
i pikniki sąsiedzkie połączone z dyskusją.

Warszawa organizowała też plebiscyty i konkursy:
„Dyktando Warszawskie”, „Warszawianka Roku”,
„Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy”
i konkurs o „Nagrodę Architektoniczną Prezydenta
m.st. Warszawy”. W 2018 r. przeprowadzono także
dwie kampanie dotyczące warszawskich taksówek:
„Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz” i „Wybierz bezpieczeństwo, jedź warszawską taksówką”.

W uzupełnieniu do bezpośrednich spotkań twarzą
w twarz, miasto kontaktowało się z mieszkańcami
(i wciągało ich do dyskusji) także przez Internet.
W konsultacjach online wzięło udział 5 200 mieszkańców.

Równolegle z tematycznymi kampaniami, ratusz publikował informatory dla mieszkańców (np. „Moje
pierwsze wybory”, „Karta warszawiaka”, „Miejski Informator Rodzinny”) oraz poradniki (np. „Wiem, co jem”).
Wiodącym organizatorem akcji promocyjnych było
Biuro Marke ngu Miasta, jednak w informację
i promocję włączyło się wiele innych biur, np. Biuro
Infrastruktury i Centrum Komunikacji Społecznej.
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2018 r.
prowadziło działania edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz korzyści wynikających z wyboru selektywnej zbiórki.
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W ramach tych działań w 2018 r. skupiono się na
przygotowaniu mieszkańców na nowy system segregacji odpadów komunalnych, który obowiązuje
w Warszawie od stycznia 2019 r. Działalność edukacyjną i informacyjną prowadziły także spółki miejskie, np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, które organizowało warszawską edycję
Światowych Dni Wody i zachęcało do picia warszawskiej kranówki. Również Tramwaje Warszawskie zorganizowały własną kampanię edukacyjną,
zwiększającą bezpieczeństwo pieszych na przejściach – „Odłóż smar on i żyj”.

W ubiegłym roku warszawski ratusz konsekwentnie
kierował się założeniem, że aktywni mieszkańcy to
mieszkańcy dobrze poinformowani. W 2018 r. Warszawa zrealizowała wiele różnych kampanii informacyjnych. Wśród nich wymienić warto: „Ochotnicy
Warszawscy”, „Smog – przesiądź się do komunikacji
miejskiej”, „Niepełnosprawni? A kto to?”, „Warszawa
– miasto bez barier”, „#OddychajWarszawo”, „Zwierzaki warszawiaki”, „Ochota na kota”, „10 metrów”,
czy „Warszawski Dzień Zwierząt”.
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W ubiegłym roku Warszawa włączała się też w cenne
społecznie wydarzenia organizowane przez inne podmioty. Przykładowo, urząd miasta wsparł w 2018 r.
organizację „Godziny dla Ziemi” – inicjatywy organizacji WWF.
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W 2018 r. Warszawa intensywnie wspierała i współpracowała z organizacjami pozarządowymi, praktycznie we wszystkich obszarach życia miasta, od
edukacji poprzez kulturę, pomoc społeczną aż po
sport. W wielu przypadkach miasto zlecało wybranym
w konkursie organizacjom pozarządowym realizację
określonych zadań na rzecz miasta i jego mieszkańców.
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W biurach Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzono 130 konkursów, a w dzielnicach m.st. Warszawy
– 212.

Warto odnotować, że kilka z organizowanych w 2018 r.
przez miasto konkursów grantowych nie miało na
celu realizacji określonych zleceń na rzecz miasta,
ale wzmocnienie samych organizacji pozarządowych, tak, by łatwiej było im prowadzić samodzielną
działalność (np. konkurs „Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych” uruchomiony przez miejskie Centrum Komunikacji Społecznej).
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W 2018 r. znowelizowane zostało zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad współpracy szkół miejskich prowadzonych przez Warszawę
z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.
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W 2018 r. wsparcie dla organizacji pozarządowych
było udzielane także w postaci tzw. małych grantów. Organizacje złożyły 673 wnioski o doﬁnansowania w tym trybie. Dotację otrzymały 283 z nich,
na kwotę ponad 2,1 mln zł. Środki ﬁnansowe na
realizację zadań publicznych w formie małych grantów przeznaczyło 15 dzielnic i 6 biur.

Przykładem konkursu dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania zleconego był np. zorganizowany
przez Biuro Edukacji konkurs „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018” (budżet 1,2 mln zł).
Z kolei Biuro Polityki Zdrowotnej zawarło z wybranymi w konkursie organizacjami 28 umów, m.in. na
wsparcie programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi (kwota 2,19 mln zł), wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia (kwota 263 tys. zł)
i wsparcie programów rehabilitacyjnych (10 umów,
kwota 385 tys. zł). Organizacje pozarządowe, wykonując w 2018 r. działania publiczne, po raz kolejny
udowodniły, że są efektywnym i gwarantującym
jakość usług realizatorem zadań publicznych.

Mieszkańcy Warszawy reprezentujący trzeci sektor
angażowali się we współzarządzanie miastem także przez Komisje Dialogu Społecznego działające
w większości obszarów życia miasta. Były to:
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds.
Ochrony praw lokatorów (działająca przy Biurze
Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów (działająca przy Biurze Polityki Lokalowej);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego (przy Biurze
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu
m.st. Warszawy);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji (Biuro Edukacji);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów
w Pasie Drogowym);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury,
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
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Łącznie w 2018 r. w m.st. Warszawie przyznano organizacjom pozarządowym 3018 dotacji. W obszarze edukacji wsparcie przyznano 121 organizacjom
pozarządowym, w obszarze ochrony i promocji
zdrowia – 29.
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ds. Tańca (działające przy Biurze Kultury);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły (Biuro Markengu Miasta);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt oraz Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego (Biuro
Ochrony Środowiska);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony
i Promocji Zdrowia (Biuro Polityki Zdrowotnej);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia i Placówek
Wsparcia Dziennego, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds.
Niepełnosprawności, Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów,
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego, Branżowa Komisja
Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS,
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów
Trzeciego Wieku (działające przy Biurze Pomocy
i Projektów Społecznych);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji i Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Sportu (Biuro Sportu i Rekreacji);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków);
• Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego
Traktowania, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej (działające
przy Centrum Komunikacji Społecznej).

pozarządowych. W 2018 r. odbyło się też dziesięć
posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego IV kadencji. WRDPP zaopiniowała
m.in. program ochrony środowiska przed hałasem
dla m.st. Warszawy, program wspierania rodziny na
lata 2019-2021 i program przeciwdziałania zakażeniom HIV na lata 2019-2021. Z inicjatywy Rady
wypracowano też zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami
pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej bez obowiązku pobierania kaucji.
W 2018 r. Warszawa kontynuowała rozwój Miejsc
Aktywności Lokalnej (MAL). Rozbudowa sieci MAL-i
to odzwierciedlenie nowej ﬁlozoﬁi działania miasta:
aktywizowania mieszkańców i otwierania instytucji
publicznych na ich inicjatywę.

NA KONIEC 2018 ROKU
W SIECI MAL &!)
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W 2018 r. do sieci dołączyło 11 nowych miejsc,
najwięcej w dzielnicy Włochy (3 ﬁlie Domu Kultury
Włochy oraz Dom Sąsiedzki przy ul. Rejonowej). Na
rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej miasto przekazało prawie 330 tys. zł. Dodatkowo mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski o realizację inicjatyw lokalnych.
W 2018 r. zrealizowano 51 projektów w ramach
„Inicjatyw lokalnych” o łącznej wartości ok. 1,1 mln zł.
Innym elementem angażującym mieszkańców w życie miasta była Karta warszawiaka. W 2018 r. posiadało ją 346,7 tys. warszawianek i warszawiaków
(z czego 48,2 tys. to były Karty młodego warszawiaka). Posiadacze Karty warszawiaka korzystali
ze zniżek u 270 komercyjnych partnerów Karty.

W grudniu 2018 r. powstała Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji przy Biurze Cyfryzacji Miasta.
W 2018 r. w Warszawie trzy razy obradowało Forum Komisji Dialogu Społecznego. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań forum były
bieżące wydarzenia i informacje na temat działań
Urzędu m.st. Warszawy skierowane do organizacji

Rok 2018 był czwartym, w którym Warszawa rozwijała projekt „Ochotników warszawskich” (opracowany przez ratusz i organizacje pozarządowe), mający
na celu promocję i rozwój wolontariatu.
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W 2018 r. głównym narzędziem prowadzonym
i rozwijanym w ramach projektu był Miejski Portal
Wolontariatu (www.ochotnicy.waw.pl. Portal kojarzył organizatorów wolontariatu i wolontariuszy.
W 2018 r. portal odwiedziło 121 250 użytkowników, którzy mogli wybierać spośród 370 ofert
wolontariatu w warszawskich organizacjach pozarządowych i innych podmiotach.

Podsumowaniem 2018 r. w zakresie rozwoju
współpracy Urzędu m.st. Warszawy z warszawskimi organizacjami pozarządowymi są wyniki badania
dotyczącego oceny tej współpracy: „Kondycja warszawskich organizacji pozarządowych 2018”. Przebadano 351 warszawskich organizacji. Dokument
dostępny jest w witrynie: www.ngo.um.warszawa.pl21.
Priorytetowe zadania publiczne w zakresie
współpracy Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi określone były w „Programie Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020” (PRW) oraz
w dokumentach programujących rozwój miasta:
„Strategii #Warszawa2030”, „Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020”, „Programie współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, „Programie Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 20162020” oraz „Programie wzmacniania wspólnoty
lokalnej na lata 2015-2020”.
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W 2018 r. w Warszawie intensywnie rozwijała się
także współpraca instytucji miejskich (np. biur Urzędu m.st. Warszawy) z uczelniami i naukowcami.
Przykładowo, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych było partnerem w międzynarodowym projekcie naukowym SONNET, który w grudniu 2018 r.
został wybrany przez Komisję Europejską do doﬁnansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.
Z kolei Biuro Cyfryzacji Miasta zgłosiło – w ramach
programu „Naukowa Warszawa” pilotowanego
przez Centrum Komunikacji Społecznej – dwa projekty badawcze dotyczące innowacyjnych metod
zbierania danych.
Tak jak w poprzednich latach, w 2018 roku w Warszawie działały Młodzieżowa Rada Warszawy oraz
Warszawska Rada Seniorów – obie także na poziomie dzielnic. W 17 powołanych radach seniorów
w dzielnicach działało w 2018 r. ponad 200 osób.

21

Wyniki dotyczące stołecznego sektora pozarządowego opierały się na danych zebranych od 200 organizacji w ramach dedykowanego
badania warszawskich organizacji pozarządowych oraz danych dotyczących 151 warszawskich stowarzyszeń i fundacji, które zostały
wylosowane do badań ogólnopolskich.
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KULTURA
I ROZRYWKA
Kultura jest tym, co czyni Warszawę wyjątkową. Jest dla mieszkańców źródłem emocji
i pozytywnych przeżyć. Napędza kreatywność, bez której nie mogłoby być nauki
ani nowoczesnej gospodarki. Kultura i historia są spoiwami naszego miasta,
dlatego wsparcie Warszawy dla kultury jest tak ważne.

W 2018 r. wydatki bieżące na kulturę – w części
ogólnomiejskiej, zarządzanej przez Biuro Kultury
– wyniosły 255,8 mln zł, zaś wydatki majątkowe –
49,9 mln zł. Na szczeblu dzielnic na kulturę wydano
251 mln zł, z czego 221 mln zł stanowiły wydatki
bieżące, a 29,6 mln zł wydatki majątkowe.

Warszawa, sali koncertowej dla Orkiestry Sinfonia
Varsovia, a także modernizację Teatru Ateneum,
Muzeum Woli, Teatru Baj oraz pałacyku Konopackiego. W ubiegłym roku rozpoczęto też nowe projekty, w tym m.in. rozbudowę Muzeum Powstania
Warszawskiego.
W 2018 r. Warszawa przekazała stołecznym teatrom
prawie 127 mln zł dotacji. Największe kwoty, licząc
dotacje podmiotowe i celowe razem, dostały Teatr
Dramatyczny m.st. Warszawy (18 mln zł), TR Warszawa
(12,3 mln zł), Teatr Studio im. Stanisława I. Witkiewicza (11,6 mln zł) oraz Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (10,5 mln zł). W całym ubiegłym
roku miejskie teatry wystawiły aż 87 premier. W porównaniu do 2017 roku, liczba widzów wzrosła o 6%.
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W 2018 r. Warszawa dokończyła modernizację siedzib Teatru Studio i Teatru Dramatycznego (2 sceny
w Pałacu Kultury i Nauki). Otwarto też drugą część
wystawy w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego
Miasta, a także zakupiono sprzęt dla Biennale Warszawa.

WIDZÓW
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W ubiegłym roku Warszawa kontynuowała szereg
wieloletnich projektów inwestycyjnych, m.in. budowę siedzib Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR
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Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej formy warszawskich scen były liczne wyróżnienia w konkursach teatralnych.

W 2018 r. w Warszawie działały 202 placówki
biblioteczne. Ze zbiorów bibliotek czytelnicy skorzystali ponad 424 tys. razy, wypożyczając ogółem
blisko 6 mln woluminów. W 2018 r. do warszawskich bibliotek miejskich zakupiono prawie 205 tys.
nowych książek.

Warszawskie muzea dostały w 2018 r. dotacje na
łączną kwotę blisko 55 mln zł. Największe wsparcie
otrzymało Muzeum Warszawy (29,4 mln zł – kwota
wiązała się z prowadzoną inwestycją). Muzeum Historii Żydów Polskich Polin otrzymało 10,2 mln zł,
Muzeum Powstania Warszawskiego 10,4 mln zł,
a Muzeum Sztuki Nowoczesnej prawie 2,2 mln zł.
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NA ZAKUP NOWYCH
POZYCJI DO BIBLIOTEK MIEJSKICH
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ILE JEST DOMÓW KULTURY
w WARSZAWIE?

W 2018 r. dotacje dla pozostałych miejskich instytucji
kultury wyniosły: Staromiejski Dom Kultury – 3,7 mln zł,
Centrum Myśli Jana Pawła II – 5 mln zł, Dom Spotkań
z Historią – 9,7 mln zł, Sinfonia Varsovia – 16,2 mln zł.
W 2018 r. miasto utworzyło dwie nowe instytucje
kultury: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja
Wajdy oraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

BEMOWO
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W 2018 r. Warszawa doﬁnansowała również projekty realizowane przez instytucje kultury województwa mazowieckiego i państwowe instytucje
kultury oraz państwowe uczelnie wyższe. Wsparła
28 projektów na ponad 5 mln zł. Przykładowo
Biblioteka Narodowa otrzymała 250 tys. zł na organizację pikniku literackiego „Imieniny Jana Kochanowskiego w Ogrodzie Krasińskich”, Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski otrzymało 270
tys. zł na program rezydencji artystycznych, Instytut Adama Mickiewicza otrzymał 60 tys. zł na międzynarodowy projekt wystawienniczy „Friend of a
friend”, zaś Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
600 tys. zł na organizację 14. Międzynarodowego Feswalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”.
Stacja Muzeum otrzymała 25 tys. zł na projekt renowacji dwóch neonów „Warszawa Główna”, a Teatr
Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – 200
tys. zł na prapremierę „Króla” Szczepana Twardocha
w reżyserii Moniki Strzępki.
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Znaczącą rolę w tworzeniu dostępnej kultury odgrywają organizacje pozarządowe, które w 2018 r.
otrzymały doﬁnansowanie w wysokości 24,4 mln zł.
W ramach konkursów przyznano 218 dotacji w kilku
obszarach, m.in.: kreacja – nowe dzieła i wydarzenia, dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy, prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski
i edukacja kulturalna odbiorców kultury ze szczególnym uwzględnieniem projektów wielokulturowych.

wiąty zorganizowało Warszawską Nagrodę Edukacji
Kulturalnej (wyróżniono autorów 25 projektów edukacyjnych), sﬁnansowało cykl konferencji tematycznych „eduAkcje Warszawy” oraz zorganizowało cykl
szkoleń specjalistycznych dla pracowników warszawskich Domów Kultury – w ramach Laboratorium
Edukacji Kulturalnej. Także w 2018 r. w warszawskich szkołach wprowadzono Indeks Kulturalny IQ
– świadectwo udziału uczniów w zorganizowanych
formach aktywności kulturalnej. Indeks IQ odnotowuje aktywność ucznia i motywuje go do korzystania z zajęć rozwijających wrażliwość.

Warszawa rozwija różne formy wsparcia twórczości.
W 2018 r. miasto było fundatorem wielu nagród
kulturalnych: Nagrody Literackiej m.st. Warszawy –
– 300 tys. zł , Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
za Reportaż Literacki – 65 tys. zł, Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Feswalu Filmowego – 100 tys. zł, Warszawskiej Nagrody Edukacji
Kulturalnej – 100 tys. zł oraz Nagrody Historycznej
im. Kazimierza Moczarskiego – 50 tys. zł. Warto też
wspomnieć o nagrodzie m.st. Warszawy przyznanej
w konkursie „Green Warsaw Award” dla najlepszego ﬁlmu o tematyce ekologicznej, przyznanej podczas 15. edycji Feswalu Filmowego Docs Against
Gravity.

W 2018 r. Warszawa wydała 28,5 mln zł na ochronę i renowację zabytków. Na koniec roku w gminnej
ewidencji zabytków m.st. Warszawy było 11 160
obiektów, z czego do listy w ubiegłym roku dołączono 106 nowych obiektów.

169

Ważną częścią warszawskiej polityki kulturalnej
w 2018 r. były kampanie promujące czytelnictwo
(m.in. stoisko „Zaczytana Warszawa” na Warszawskich Targach Książki) oraz różne działania wspierające indywidualnych twórców (m.in. stypendia artystyczne – w sumie 58, na łączną kwotę 2 mln zł)
oraz kampania zachęcająca mieszkańców do uczestnictwa w kulturze „Kultura leczy”.

ZABYTKÓW
ODRESTAUROWANO
W 2018 R. , ࡆ! ࠎ)
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Warszawską ofertę kulturalną i rozrywkową uzupełniały organizowane i współorganizowane przez
Warszawę imprezy otwarte. W ubiegłym roku, tak
jak w poprzednich latach, najpopularniejszym wydarzeniem była Noc Muzeów.

200 000

Warszawa, wspólnie z samorządem województwa
mazowieckiego inwestuje w rozwój produkcji ﬁlmowej w regionie w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. W 2018 r. jego
budżet wyniósł 1,6 mln zł, a stolica wsparła go
połową tej kwoty (800 tys. zł). Warszawa została
koproducentem 10 ﬁlmów m.in. „Ikar. Historia Mietka Kosza” w reż. Macieja Pieprzycy, „Kurier” w reż.
Władysława Pasikowskiego oraz „Zimnej wojny”
w reż. Pawła Pawlikowskiego.

"ࠎ), & ,
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Pozostałe imprezy także przyciągnęły dziesiątki tysięcy warszawianek i warszawiaków. Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą i Święto Wisły, Warszawskie
kolędowanie, Dyktando Warszawskie, Palma, pisanka, warszawiak i warszawianka, Piknik historyczny,
Rozgrzewka nad Wisłą – Orange Warsaw Fesval,

Dużą część wydatków w obszarze kultury w 2018
r. przeznaczono na edukację. Miasto po raz dzie-
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Warszawa Stolica Sylwestra, Wianki nad Wisłą – to
tylko niektóre z wydarzeń zorganizowanych w 2018 r.,
w których mieszkańcy stolicy licznie brali udział.

W obszarze kultury i edukacji kulturalnej Warszawa
realizowała w 2018 r. zapisy następujących dokumentów programujących rozwój: „Strategii #Warszwaa2030”, „Miasto kultury i obywateli. Program
Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia”, „Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020”.

Zadowolenie warszawiaków i warszawianek z miejskiej oferty kulturalnej utrzymywało się w 2018 r.
na wysokim poziomie. W badaniu Barometru Warszawskiego z listopada 2018 r. warszawską ofertę
kulturalną jako dobrą oceniło 89% ankietowanych.
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SPORT
W 2018 r. Warszawa wydała 230,2 mln zł na zadania w obszarze sportu,
z czego 163,2 mln zł stanowiły wydatki bieżące
(m.in. utrzymanie infrastruktury sportowej i dotacje dla klubów),
zaś prawie 67 mln zł wydatki majątkowe.
W całym ubiegłym roku miasto sﬁnansowało 468 imprez
o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Większość z ﬁnansowanych przez Warszawę imprez
sportowych miała charakter cykliczny i cieszyła się
ustaloną renomą w kraju i na świecie. Turniej Floretu
Witolda Woydy, Puchar Świata Seniorów w Szabli
Mężczyzn „O Szablę Wołodyjowskiego”, Międzynarodowy Puchar Warszawy Seniorów i Juniorów
w Akrobatyce Sportowej, Puchar Europy Kobiet
w Judo, Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma, Warszawska Olimpiada Seniorów,
Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup, Memoriał
Zdzisława Ambroziaka, Maraton Warszawski, Biegnij
Warszawo – to tylko wybrane przykłady imprez,
które w 2018 r. gromadziły zawodników i publiczność
z całego świata.

IMPREZY SPORTOWE,
") !, ,)!",)
)ƑƏƐѶ!ĺ,! ,+

120 tys.

&, "$ࠎ)
i) ,ࠎ)

np. Biegu na 1 milę, Color Run, Enea 5150 Warsaw
Ironman, Runmageddon, Speedway Grand Prix of
Poland, Puchar Polski Koszykarzy, Wielki Warszawski Weekend Rowerowy czy Cavaliada Warszawa.
W tych ostatnich imprezach w ubiegłym roku wzięła
udział rekordowa liczba uczestników i widzów.

W 2018 r. Warszawa współpracowała też z organizatorami innych imprez o charakterze sportowym,
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UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
KLUBÓW SPORTOWYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA
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Wśród inwestycji sportowych, zrealizowanych
w 2018 r. warto wymienić modernizację Ośrodka Moczydło, wymianę maty zjazdowej Ośrodka
Szczęśliwice, modernizację placu zabaw i placu gier
w Parku Kultury w Powsinie, modernizację obiektu
przy ul. Strumykowej i budowę skateparku w Parku
Zachodnim. W 2018 r. realizowano blisko 60 tytułów inwestycyjnych. W trakcie realizacji były m.in.
modernizacja pływalni zewnętrznej w Parku Kultury
w Powsinie, modernizacja hali sportowej (Bemowo)
czy modernizacja Pływalni (Wola).

352 kluby współpracowały z warszawskim samorządem w realizacji zadań miasta z zakresu kultury ﬁzycznej. 283 kluby prowadziły działalność szkoleniową
i uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym.
W ramach działalności klubów 40 tys. warszawianek
i warszawiaków korzystało z miejskiego doﬁnansowania w 44 różnych dyscyplinach sportowych.

W 2018 R.
WARSZAWA
!,+,

416

STYPENDIÓW
SPORTOWYCH

Podejmowane w 2018 r. działania w obszarze sportu realizowały zapisy „Strategii #Warszawa2030”,
„Programu Rozwoju Sportu w Warszawie do 2020
roku”.

W ubiegłym roku prezydent przyznał 42 stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy, 353 stypendia sportowe młodzieżowe i 21 stypendiów
sportowych trenerskich. Łączny koszt wypłaconych
stypendiów wyniósł 3,3 mln zł. Dodatkowo z budżetu miasta wydano 280 tys. zł na nagrody sportowe
m.st. Warszawy oraz 20 tys. zł na nagrody w ramach
Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.
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W OBSZARZE SPORTU
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WSPARCIE
DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Warszawa jest największym ośrodkiem gospodarczym kraju.
Tę pozycję starała się w 2018 r. wzmocnić, wspierając przedsiębiorstwa,
zwłaszcza te, które działają w innowacyjnych i kreatywnych branżach gospodarki.

współpracy z Brish Council zorganizowano „Creave Mikser” – cykliczne spotkania branży kreatywnej. Jednym z celów „Creave Miksera” była promocja Warszawy jako miasta sprzyjającego rozwojowi
sektora kreatywnego i tworzącego ekosystem twórczej współpracy. Dodatkowo 37 przedsiębiorców
skorzystało ze zniżkowego wynajęcia biurek w miejskiej przestrzeni coworkingowej i biurowej.

W 2018 r. przedsiębiorstwa działające w Warszawie
korzystały z różnego rodzaju ulg. 24 przedsiębiorstwom rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowej/podatku na łączną kwotę 4,6 mln zł; dwóm
przedsiębiorstwom odroczono zapłatę zaległości
podatkowej na kwotę 510 tys. zł, a 20 przedsiębiorstw skorzystało z ustawowego (wynikającego
z ustawy) zwolnienia z podatku od nieruchomości
na łączną kwotę 77,6 mln zł.

Dzięki wsparciu miasta osiem stołecznych startupów z branży innowacyjnej (IT/ICT – gry komputerowe, aplikacje mobilne, usługi internetowe, handel
elektroniczny) oraz kreatywnej (nowoczesna moda,
projektowanie i sztuka) zaprezentowało się podczas
imprezy Warsaw Startup Night, zorganizowanej
w trakcie targów Startup Woche w Dusseldorﬁe
w kwietniu 2018 r.

Pomoc publiczna dla ﬁrm w Warszawie nie ograniczała się jednak tylko do ulg podatkowych. Warszawa wspierała przedsiębiorców – zwłaszcza tych
rozpoczynających działalność – także poprzez udostępnienie powierzchni biurowej, konferencyjnej
i wystawienniczej w Centrum Kreatywności Targowa
i Centrum Przedsiębiorczości Smolna (łączna wartość wsparcia z tego tytułu: 546 tys. zł) oraz poprzez
różnego typu szkolenia, doradztwo, mentoring, organizację wydarzeń networkingowych, ułatwienia
w rejestracji działalności gospodarczej itp.

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw
korzystali także z doﬁnansowanych przez miasto
warsztatów nt. promocji ﬁrmy w sieci oraz z zajęć
nt. modelowania biznesowego, prawa, podatków,
księgowości. Szkolenia te (ﬁnansowane przez miasto) cieszyły się bardzo dużą popularnością – dla
wielu przedsiębiorców były alternatywą do drogiego doradztwa biznesowego dostępnego na rynku.

W 2018 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna
zrealizowano m.in. program akceleracyjny dla startupów (nowo powstających ﬁrm i projektów biznesowych) technologicznych z branży technologii
informatycznych dla ubezpieczeń i ﬁnansów. We
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Łącznie w wydarzeniach skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw organizowanych bądź
współorganizowanych przez Warszawę wzięło udział 10 000 osób. Ponad 14 tys. podmiotów skorzystało
z różnych form wsparcia.
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Łączna wartość (tzw. ekwiwalent dotacji bruo) pomocy publicznej / pomocy de minimis udzielonej w 2018 r.
mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom przez Prezydenta m.st. Warszawy
wynosiła 17,5 mln zł.
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Prowadzone w 2018 r. działania miasta w obszarze wsparcia dla przedsiębiorczości wypełniały zapisy
następujących dokumentów: „Strategii #Warszawa2030”, „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” oraz „Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
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I. Wstęp
Budżet partycypacyjny to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ
na decyzje dotyczące przeznaczenia określonej części budżetu publicznego. Budżet
partycypacyjny na rok 2019 był piątym tego typu przedsięwzięciem przeprowadzonym
w m.st. Warszawie. Do jego nadrzędnych celów można zaliczyć:
a) zwiększanie partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących sfery
publicznej;
b) rozwijanie świadomości lokalnej;
c) szerzenie idei samorządności;
d) wzmacnianie samorządowej wspólnoty lokalnej;
e) pobudzenie dyskusji wśród mieszkańców, jak również pomiędzy mieszkańcami
a urzędnikami dotyczącej rozwoju oraz potrzeb obszarów m.st. Warszawy.
Łączna kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców wynosiła 64 784 230 zł. Powyższe
środki finansowe pochodziły w całości z dzielnicowych załączników do budżetu
m.st. Warszawy1.
Przygotowania do piątej edycji warszawskiego budżetu partycypacyjnego rozpoczęły się we
wrześniu 2017 r. wraz z przystąpieniem do prac nad zarządzeniem w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok
2019 określającym regulamin przeprowadzenia procesu. Zarządzenie określające ww.
regulamin zostało wydane w dniu 18 października 2017 r. 2 W październiku 2017 r. powołane
zostały również dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego 3, składające się
z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych dzielnicowych, członków
rad osiedli, przedstawiciela młodzieżowej rady dzielnicy i dzielnicowej rady seniorów
i młodzieży oraz z urzędników. W zakresie kompetencji każdego z Zespołów leżało m.in.
wypracowanie szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, monitorowanie
i wspieranie jego przebiegu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach procesu.
Całość procesu prowadzona była też w oparciu o Radę ds. budżetu partycypacyjnego
funkcjonującą przy Prezydencie m.st. Warszawy, która pomagała wypracować elementy
procesu, wspierała jego przebieg oraz opiniowała podejmowane decyzje.

1

2

3

Kwoty przeznaczone na realizację projektów wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019
wynosiły od 1% do 2% prognozowanych kwot przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych dzielnic
m.st. Warszawy w roku 2019.
Zarządzenie 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.
Zwane dalej „Zespołami”. 3 Kwoty przeznaczone na realizację projektów wyłonionych w ramach budżetu
partycypacyjnego na rok 2019 wynosiły od 1% do 2% prognozowanych kwot przeznaczonych do dyspozycji
poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w roku 2019.
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II. Osoby uprawnione do udziału
2.1.Definicja mieszkańca m.st. Warszawy
W budżecie partycypacyjnym na rok 2019 mógł wziąć udział każdy mieszkaniec
m.st. Warszawy. Przez pojęcie mieszkańca m.st. Warszawy należy rozumieć każdą osobę
fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawa 4, przy czym system prawa nie
określa żadnych ram czasowych uzyskania statusu mieszkańca.
Za tak szerokim rozumieniem pojęcia przemawiała również podstawa prawna budżetu
partycypacyjnego, tj. art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, która stanowi, że gmina
przeprowadza konsultacje społeczne z „mieszkańcami gminy”. Unormowanie art. 5a ww.
ustawy nie odsyła w tym zakresie do innych aktów prawnych, ani nie zawiera upoważnienia
dla rady gminy do samodzielnego ograniczania kręgu osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach 5.
Przyjmuje się ponadto, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej
osoby6. O charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar
rzeczywisty. Zamiaru stałego pobytu nie należy jednak utożsamiać z faktem posiadania
meldunku na terenie gminy.
Za mieszkańca m.st. Warszawy uznano zatem każdą osobę, która zamieszkuje na terenie
m.st. Warszawy z zamiarem stałego pobytu.
2.2.Udział osób małoletnich
Z powyższych względów w budżecie partycypacyjnym mogły uczestniczyć także osoby
małoletnie (dzieci), które zamieszkiwały z rodzicami (opiekunami prawnymi) na terenie
m.st. Warszawy. Takie osoby również posiadały status mieszkańców m.st. Warszawy.
Warunkiem ich udziału było jednak posiadanie zgody rodzica (opiekuna prawnego) na udział
w przedsięwzięciu oraz na przetwarzanie ich danych osobowych.
2.3.Udział osób ubezwłasnowolnionych
W budżecie partycypacyjnym mogły uczestniczyć także osoby częściowo lub całkowicie
ubezwłasnowolnione. W celu złożenia projektu należało do formularza zgłoszeniowego
dołączyć zgodę kuratora lub opiekuna prawnego

4
5

6

Art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Por. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1562/11; wyrok WSA w Lublinie z dnia 31 maja
2012 r., sygn. akt III SA/Lu 236/12; wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt II SA/Op 213/06.
Art. 25 kodeksu cywilnego.
6
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2.4.Udział cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL
Zgodnie z postanowieniami regulaminu warunkiem udziału w budżecie partycypacyjnym było
podanie przez mieszkańca wszystkich danych określonych jako obligatoryjne (znajdujących się
na szarym polu formularzy), w tym numeru PESEL. Powyższa zasada uniemożliwiała jednak
uznanie np. głosów oddanych przez cudzoziemców nieposiadających tego numeru, a mimo to
będących mieszkańcami m.st. Warszawy. Aby rozwiązać powyższy problem, cudzoziemiec
nieposiadający numeru PESEL mógł zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców w
dowolnym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy w celu uwzględnienia go na liście osób
uprawnionych do udziału w przedsięwzięciu pomimo braku wskazania w formularzach numeru
PESEL. Podczas rejestracji cudzoziemiec okazywał ważny dokument podróży7 wydany przez
państwo, którego w tym czasie był obywatelem, a także składał oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o zamieszkiwaniu na terenie
m.st. Warszawy z zamiarem stałego pobytu.

7 Przez pojęcie dokumentu podróży należy rozumieć każdy dokument uprawniający do przekroczenia granic
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do przebywania na jej terytorium.
7
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III. Podział terytorialny dzielnic oraz podział środków finansowych
Warszawski budżet partycypacyjny na rok 2019 realizowany był na dwóch poziomach:
lokalnym oraz ogólnodzielnicowym. Projektami z poziomu lokalnego były te, które
zaspokajały przede wszystkim potrzeby mieszkańców jednego z wyznaczonych obszarów
terytorialnych dzielnicy. Kategoria projektów ogólnodzielnicowych zawierała projekty
zaspokajające potrzeby mieszkańców więcej niż jednego z wyznaczonych obszarów
terytorialnych dzielnicy. W przypadkach niejasnych decyzję o sposobie zaklasyfikowania
projektu podejmował jego autor. Ogólną zasadę podziału terytorialnego dzielnic ilustruje
poniższy schemat 1.
Schemat 1. Zasada podziału terytorialnego dzielnic na potrzeby przeprowadzenia
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
A+B
B+C
A+C
A+B+C

A

= Poziom ogólnodzielnicowy

B
C
Poszczególne obszary
(poziom lokalny)

Całkowity obszar
przykładowej dzielnicy

Ogólna kwota pochodząca z budżetu dzielnicy i przeznaczona na potrzeby realizacji budżetu
partycypacyjnego podlegała podziałowi pomiędzy podstawowymi jednostkami wydatkowania,
tj. poziomem ogólnodzielnicowym oraz poszczególnymi obszarami terytorialnymi dzielnicy8.
Dzielnice, w których kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców przekraczała 1 mln
złotych były zobligowane do podziału dzielnicy na przynajmniej dwa obszary terytorialne.
W sytuacji, gdy dzielnica nie została podzielona na obszary, poziom lokalny należało uznać za
niedostępny w tej dzielnicy, a wszystkie złożone w niej projekty traktowano jako dotyczące
poziomu ogólnodzielnicowego. Jeżeli dany Zespół podjął decyzję o podziale wszystkich
dostępnych środków wyłącznie pomiędzy utworzonymi obszarami terytorialnymi, wówczas
poziom ogólnodzielnicowy należało uznać za niedostępny w tej dzielnicy.

8

Zwanymi dalej „jednostkami wydatkowania”.
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W wyniku podziału terytorialnego dzielnicy oraz podziału środków finansowych dzielnicowy
budżet partycypacyjny mógł przyjąć jedną z trzech struktur, które obrazuje schemat 2 na
następnej stronie.
Schemat 2. Możliwe struktury budżetu partycypacyjnego w dzielnicach m.st.
Warszawy na rok 2019

Wariant A

Wariant B

budżet partycypacyjny odbywał się
wyłącznie na poziomie
ogólnodzielnicowym

Wariant C

budżet partycypacyjny odbywał się
wyłącznie na poziomie lokalnym

budżet partycypacyjny odbywał się
na poziomie ogólnodzielnicowym
oraz na poziomie lokalnym

W warszawskim budżecie partycypacyjnym na rok 2019 postanowiono utworzyć 93 jednostki
wydatkowania. Wykaz tych jednostek został zawarty w poniższej tabeli. Po zakończeniu
weryfikacji uległa zmianie część kwot w poszczególnych obszarach. W niektórych suma
kosztów projektów poddanych pod głosowanie nie wyczerpywała kwoty przeznaczonej na
dany obszar. W związku z tym w 21 obszarach w ramach dzielnic dokonano przesunięć
niewykorzystanych środków, co umożliwiło realizację większej liczby projektów w innych
obszarach.
Tabela 1. Podział dzielnic oraz środków finansowych w ramach budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019

Dzielnica
m.st. Warszawy

Kwota
przeznaczona
na realizację
projektów

Podział

Obszary

Obszar
ogólnodzielnicowy
Bemowo

3 910 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

Obszar I
Bemowo – Lotnisko,
Fort Bema

Kwoty po
podziale

Kwoty po
zmianach
Zarządu
Dzielnicy

588 000,00 zł

588 000,00 zł

1 233 000,00 zł

1 233 000,00 zł
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Białołęka

Bielany

4 000 000,00 zł

7 527 000,00 zł

4 obszary lokalne

Obszar
ogólnodzielnicowy,
9 obszarów
lokalnych

Obszar II
Boernerowo, Fort
Radiowo, Górce,
Groty

766 000,00 zł

766 000,00 zł

Obszar III
Chrzanowa, Jelonek
Południowych i
Jelonek Północnych

1 323 000,00 zł

1 323 000,00 zł

Obszar I
Tarchomin,
Nowodwory, Kępa
Tarchomińska

588 000,00 zł

588 000,00 zł

Obszar II
Choszczówka,
Białołęka Dworska,
Dąbrówka
Szlachecka,
Henryków, Szamocin

1 200 000,00 zł

1 236 744,00 zł

Obszar III
Kobiałka, Augustów,
Brzeziny, Grodzisk,
Lewandów

1 200 000,00 zł

1 236 744,00 zł

Obszar IV
Piekiełko, Żerań,
Annopol

600 000,00 zł

546 512,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

1 227 000, 00 zł

1 415 000,00 zł

Obszar I
Chomiczówka

1 200 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Obszar II
Piaski

900 000,00 zł

900 000,00 zł

Obszar III
Radiowo, Wólka
Węglowa, Placówka,
Huta

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Obszar IV
Ruda, Marymont,
Las Bielański

550 000,00 zł

550 000,00 zł
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Mokotów

Ochota

5 900 000, 00 zł

2 717 230,00 zł

8 obszarów
lokalnych

Obszar
ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

Obszar V
Słodowiec

650 000,00 zł

462 000,00 zł

Obszar VI
Stare Bielany

800 000,00 zł

800 000,00 zł

Obszar VII
Wawrzyszew

700 000,00 zł

700 000,00 zł

Obszar VIII
Wrzeciono, Młociny

1 300 000,00 zł

1 300 000,00 zł

Obszar I
Miasto-Ogród
Sadyba

462 911,00 zł

462 911,00 zł

Obszar II
Sadyba, Stegny

898 387,00 zł

898 387,00 zł

Obszar III
Siekierki,
Augustówka

310 027,00 zł

310 027,00 zł

Obszar VI
Sielce

827 476,00 zł

827 476,00 zł

Obszar V
Służew

670 085,00 zł

670 085,00 zł

Obszar VI
Służewiec

686 996,00 zł

686 996,00 zł

Obszar VII
Stary Mokotów

1 039 053,00 zł

1 039 053,00 zł

Obszar VIII
Wierzbno,
Wyględów

1 005 065,00 zł

1 005 065,00 zł

Obszar
ogólnodzielnocowy

407 550, 00 zł

550 560,00 zł

Obszar I
Rakowiec

661 557,00 zł

736 557,00 zł

Obszar II
Stara Ochota

666 937,00 zł

373 927,00 zł

Obszar III
Szczęśliwice

981 186,00 zł

1 056 186,00 zł
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Praga-Południe

Praga-Północ

Rembertów

Śródmieście

4 920 000,00 zł

3 000 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy,
8 obszarów
lokalnych

Obszar
ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

700 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

6 225 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy,
5 obszarów
lokalnych

Obszar
ogólnodzielnicowy

738 000,00 zł

921 012,06 zł

Obszar I
Gocław

1 019 940,37 zł

1 019 940,37 zł

Obszar II
Grochów Centrum

376 634,74 zł

376 634,74 zł

Obszar III
Grochów Kinowa

222 176,85 zł

222 176,85 zł

Obszar IV
Grochów
Południowy

804 828,79 zł

804 828,79 zł

Obszar V
Grochów Północny

564 512,06 zł

381 500,00 zł

Obszar VI
Kamionek

322 239,55 zł

322 239,55 zł

Obszar VII
Przyczółek
Grochowski

114 339,91 zł

114 339,91 zł

Obszar VIII
Saska Kępa

757 327,73 zł

757 327,73 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Obszar I
Nowa Praga
z Pelcowizną

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Obszar II
Stara Praga ze
Szmulowizną
i Michałowem

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

700 000,00 zł

700 000,00 zł

Obszar
Ogólnodzielnicowy

825 000,00 zł

825 000,00 zł

Obszar I
Muranów

920 000,00 zł

920 000,00 zł
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Targówek

Ursus

Ursynów

3 130 000,00 zł

1 700 000,00 zł

6 500 00,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy,
5 obszarów
lokalnych

2 obszary lokalne

Obszar
ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

Obszar II
Przywiśle

1 120 000,00 zł

1 120 000,00 zł

Obszar III
Stare Miasto

920 000,00 zł

920 000,00 zł

Obszar IV
Śródmieście
Południowe

1 320 000,00 zł

1 320 000,00 zł

Obszar V
Śródmieście
Północne

1 120 000,00 zł

1 120 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

1 130 000,00 zł

1 130 000,00 zł

Obszar I
Bródno

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Obszar II
Bródno-Podgrodzie

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Obszar III
Targówek
Fabryczny,
Elsnerów, Utrata

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Obszar IV
Targówek
Mieszkaniowy

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Obszar V
Zacisze

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Obszar I
Ursus Południowy

850 000,00 zł

850 000,00 zł

Obszar II
Ursus Północny

850 000,00 zł

850 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Obszar I
Ursynów
Południowy

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

Obszar II
Ursynów Północny

1 800 000,00 zł

1 800 000,00 zł
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Wawer

2 215 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy,
13 obszarów
lokalnych

Obszar III
Zielony Ursynów

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

200 000,00 zł

394 076,00 zł

Obszar I
Aleksandrów

125 362,00 zł

125 362,00 zł

Obszar II
Anin

152 813,00 zł

152 813,00 zł

Obszar III
Falenica

187 723,00 zł

187 723,00 zł

Obszar IV
Las

134 680,00 zł

120 905,00 zł

Obszar V
Marysin Wawerski
Południowy

168 576,00 zł

27 100,00 zł

Obszar VI
Marysin Wawerski
Północny

161 719,00 zł

161 719,00 zł

Obszar VII
Miedzeszyn

137 672,00 zł

137 672,00 zł

Obszar VIII
Międzylesie

179 370,00 zł

179 370,00 zł

Obszar IX
Nadwiśle

135 502,00 zł

135 502,00 zł

Obszar X
Radość

188 677,00 zł

151 250,00 zł

Obszar XI
Sadul

123 866,00 zł

123 500,00 zł

Obszar XII
Wawer

136 447,00 zł

136 447,00 zł

Obszar XIII
Zerzeń

182 593,00 zł

181 561,00 zł

Wesoła

730 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

Obszar
ogólnodzielnicowy

730 000,00 zł

730 000,00 zł

Wilanów

2 000 000,00 zł

4 obszary lokalne

Obszar I
Wilanów Wysoki,

550 000,00 zł

459 000,00 zł
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Wilanów Niski
Zachodni

Włochy

Wola

Żoliborz

2 000 000,00 zł

5 500 000,00 zł

2 110 000,00 zł

2 obszary lokalne

Obszar
ogólnodzielnicowy
3 obszary lokalne

5 obszarów
lokalnych

Obszar II
Wilanów Niski
Wschodni, Zawady,
Powsinek, Kępa
Zawadowska

550 000,00 zł

600 000,00 zł

Obszar III
Powsin, Kępa
Latoszkowa,
Zamość, Latoszki

200 000,00 zł

220 000,00 zł

Obszar IV
Wilanów Zachodni,
Osiedle Arbuzowa

700 000,00 zł

721 000,00 zł

Obszar I Okęcie

900 000,00 zł

900 000,00 zł

Obszar II Włochy

1 100 000,00 zł

1 100 000,00 zł

Obszar
ogólnodzielnicowy

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Obszar I
Rejon Południowy

1 700 000,00 zł

1 700 000,00 zł

Obszar II
Rejon PółnocnoWschodni

1 700 000,00 zł

1 700 000,00 zł

Obszar III
Rejon PółnocnoZachodni

1 700 000,00 zł

1 700 000,00 zł

Obszar I
Żoliborz Centralny

527 500,00 zł

527 500,00 zł

Obszar II
Sady Żoliborskie,
Zatrasie, Rudawka

527 500,00 zł

527 500,00 zł

Obszar III
Marymont – Potok,
Żoliborz
Dziennikarski

527 500,00 zł

527 500,00 zł

Obszar IV
Żoliborz Południowy

263 750,00 zł

263 750,00 zł
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Obszar V
Powązki
Razem obszarów: 93

263 750,00 zł

263 750,00 zł

55 698 919,55 zł

45 038 604,49 zł

IV. Przebieg
Realizacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 odbywała się w oparciu
o następujący harmonogram:
− akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres
realizacji budżetu partycypacyjnego;
− określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania
budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do 23 listopada 2017 roku;
− spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku;
− zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku;
− weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku;
− odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku;
− spotkania promocyjne projektów – od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 roku;
− głosowanie mieszkańców na projekty – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku;
− ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 13 lipca 2018 roku;
− ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak
nie później niż do 10 grudnia 2018 roku.
4.1. Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego
(prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego)
Informowanie o budżecie partycypacyjnym na poziomie ogólnomiejskim było zadaniem
Centrum Komunikacji Społecznej. Na tym poziomie informowano o kolejnych etapach
procesu. Dzielnice bardziej skupiały się na komunikacie skierowanym do lokalnej
społeczności. Z tym wiązało się m.in. dostarczenie informacji o terminach dyżurów
konsultacyjnych, kontaktów do pracowników urzędu, miejscach spotkań w dzielnicy itp.
W kampanii V edycji BP zastosowano różnorodne formy dotarcia do mieszkańców (zarówno
wyłącznie wizualne, jak i audialne czy audiowizualne). Założono, że każdemu etapowi BP
będzie przyświecać inne hasło, które ma zwracać uwagę mieszkańców na różne aspekty BP.
Podział na etapy kampanii informacyjnej przedstawia tabela 2 na następnej stronie.
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Tabela 2. Kampania informacyjna w podziale na etapy
Od kiedy do kiedy
się ukazywało

Etap BP
Rozpoczęcie
nowej edycji

listopad –
grudzień 2017

Zgłaszanie pomysłów

1 grudnia 2017 –
22 stycznia 2018

Publiczne dyskusje
mieszkańców

23 stycznia –
18 marca 2018

Głosowanie mieszkańców
na projekty

15 czerwca –
30 czerwca 2018

Rys. 1.

Główny przekaz/komunikat
Hasło etapu: Przyszłość Warszawy leży w twoich rękach
Zachęcenie mieszkańców do zapoznania się z zasadami
V edycji.
Hasło etapu: Przyszłość Warszawy leży w twoim pomyśle
Zachęcenie mieszkańców do zastanowienia się nad
potrzebami swojej najbliższej okolicy i do zgłoszenia
swojego pomysłu dotyczącego proponowanych zmian
w najbliższym otoczeniu.
Hasło etapu: Przyszłość Warszawy leży w twojej opinii
Zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji
o zgłoszonych pomysłach i zgłoszenia swoich uwag.
Hasło etapu: Przyszłość Warszawy leży w twoim głosie
Zachęcenie mieszkańców do zapoznania się z projektami
poddanymi pod głosowanie i wzięcie udziału w głosowaniu.

Grafika zachęcająca do zapoznania się z zasadami V edycji
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Rys. 2.

Grafika zachęcająca do zgłaszania propozycji pomysłów

Rys. 3.

Grafika zachęcająca do udziału w dyskusji o zgłoszonych pomysłach
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Rys. 4.

Grafika zachęcająca do udziału w głosowaniu na pomysły

Wśród form promocji (i rodzajów materiałów), dystrybuowanych przez CKS i dzielnice na
różnych etapach budżetu partycypacyjnego, były:
broszura – Pomocnik budżetowy,
2. ulotki,
3. plakaty,
4. spoty w komunikacji miejskiej,
5. plakaty Citylight,
6. ogłoszenia w prasie,
7. działania promocyjne w przestrzeni miejskiej podczas głosowania (min. znakowanie
przestrzeni suchościeralną kredą informującą o terminie głosowania, śniadania
budżetowe),
8. kampania informacyjna w social media (Facebook) oraz na portalach internetowych,
9. wydarzenia (między innymi maratony i wydarzenia w ramach kampanii
o zrealizowanych projektach, lokalne działania informacyjno-promocyjne prowadzone
przez dzielnice np. dyżury),
10. mailing i newsletter,
11. konkursy dla organizacji pozarządowych („Aktywny Senior”, „Samorządna Młodzież
2.0”).
1.

Kampania o zrealizowanych projektach
W czerwcu 2018 r. odbyła się kampania dotycząca zrealizowanych projektów, w ramach której
odbyło się 11 wydarzeń w 7 dzielnicach: Wesołej, Targówku, Ursynowie, Wawrze,
Rembertowie, Pradze-Północ i Białołęce. Celem kampanii było zwiększenie świadomości
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mieszkańców o projektach zrealizowanych z budżetu partycypacyjnego oraz o tym jak
korzystać z nich we właściwy sposób. Informacje o każdym wydarzeniu pojawiały się na
stronach i w mediach społecznościowych (Facebook) dzielnic oraz Centrum Komunikacji
Społecznej.
Kampania zachęcająca do wcięcia udziału w głosowaniu
W ramach działań związanych z informowaniem o głosowaniu niemal 460 miejsc
w przestrzeni miejskiej zostało oznakowanych suchościeralną kredą. Ponadto w 45 punktach
we wszystkich dzielnicach zostały zorganizowane śniadania budżetowe – w godzinach
porannych przechodniom zostało rozdanych 4 500 zestawów śniadaniowych zawierających
kanapkę, owoc, wodę oraz ulotkę informującą o głosowaniu.
4.2. Spotkania otwarcia
(dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 18:00)
30 listopada 2017 r. o godzinie 18:00 w każdej dzielnicy odbyły się spotkania otwierające
V edycję budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Podczas spotkań przedstawiciele urzędów
dzielnic omówili plany dzielnicy na najbliższe lata i przybliżyli zasady nowej edycji budżetu.
Przeprowadzony został również nabór do dzielnicowych Zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego. Szacunkową liczbę uczestników spotkania z podziałem na dzielnice
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 3. Szacunkowa liczba uczestników spotkań otwarcia V edycji budżetu
partycypacyjnego w poszczególnych dzielnicach
Dzielnica
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
PragaPołudnie
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy

Szacowana liczba mieszkańców
10
15
12
21
19
18
15
11
5
15
15
14
20
15
30
10
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Wola
Żoliborz
Razem

14
19
278

4.3. Powoływanie dzielnicowych Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
(do dnia 27 października 2017 r.)
Zespół to ciało powoływane uchwałą zarządu dzielnicy w celu wypracowania szczegółowych
zasad budżetu partycypacyjnego, a także monitorowania i wspierania jego przebiegu. W skład
Zespołu wchodziło:
 do 5 organizacji pozarządowych
(Wybór organizacji pozarządowych następował w drodze głosowania podczas
dedykowanego spotkania rekrutacyjnego. Wyboru dokonywały organizacje
reprezentowane podczas spotkania, spośród kandydujących organizacji.
W sytuacji, gdy zgłoszonych zostało 5 lub mniej organizacji, wszystkie wchodziły
w skład Zespołu. Przedstawicielem organizacji pozarządowej nie mogła zostać
osoba pełniąca funkcję radnego);
 do 6 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy
(Wybór przedstawicieli mieszkańców następował w drodze losowania, spośród
wszystkich zgłoszonych kandydatów obecnych podczas spotkania rekrutacyjnego.
W sytuacji, gdy zgłosiło się 6 lub mniej kandydatów, wszyscy wchodzili w skład
Zespołu. Przedstawicielem mieszkańców nie mogła zostać osoba pełniąca funkcję
radnego, ani osoba związana z jakąkolwiek organizacją pozarządową znajdującą się
na liście rankingowej, utworzonej na podstawie głosowania, o którym mowa
powyżej);
 od 4 do 5 pracowników urzędu dzielnicy wskazanych przez burmistrza dzielnicy;
 po jednym przedstawicielu każdego z klubów działających w radzie dzielnicy,
wskazanym przez klub;
 1 przedstawiciel radnych nieprzynależnych do żadnego z klubów działających w
radzie dzielnicy, wskazany przez nich ze swojego grona;
 do 5 przedstawicieli rad osiedli (rad samorządów mieszkańców) w dzielnicy
wskazanych przez nie ze swojego grona (jedna rada osiedla mogła wyznaczyć
maksymalnie jednego przedstawiciela);
 1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy;
 1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów.
Wszyscy członkowie Zespołów mogli wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez
Centrum Komunikacji Społecznej pt. „O budżecie przy kawie”. Uczestnicy spotkań mogli
poszerzyć swoją wiedzę o budżecie partycypacyjnym i roli Zespołów w jego procesie. Odbyło
się 5 spotkań. Ich daty i tematy zawiera tabela 4 na następnej stronie.
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Tabela 4. Harmonogram spotkań Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego z Zespołem
budżetu partycypacyjnego (CKS) „O budżecie przy kawie”

Data

Temat spotkania

23.11.2017

• Podsumowanie prac Zespołów nad szczegółowymi zasadami budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach.
• Rola członków Zespołów i ich zadaniach na tym etapie.

31.01.2018

• Przebieg weryfikacji złożonych projektów.
• Kryteria, które musi spełnić projekt, żeby mógł być poddany pod
głosowanie.
• Spotkania dyskusyjne – ich rola, przebieg, zadania i przygotowanie
do nich Zespołów.
• Zadania Zespołu na etapie weryfikacji.

27.03.2018

• Jak w praktyce wygląda praca Zespołu przy weryfikacji.

08.05.2018

• Szczegółowo o zadaniach Zespołu w procedurze odwoławczej.
• Jak w praktyce wygląda posiedzenie Zespołu podczas rozpatrywania
odwołań.

5.06.2018

• Kiedy i jak można głosować na projekty.
• Jakie zasady obowiązują w tej edycji oraz w jaki sposób promować
i zachęcać mieszkańców do głosowania.

Tabela 5. Udział poszczególnych grup w działaniach Zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego we wszystkich dzielnicach podczas całej edycji
Reprezentowana grupa
Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Dzielnicowa Rada Seniorów
Radni Osiedlowi
Radni Dzielnicowi
Organizacje pozarządowe
Urzędnicy
Mieszkańcy
SUMA:

Liczba osób
11
15
28
57
60
88
92
351
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Najwięcej osób zaangażowanych w prace Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego podczas
V edycji było w dzielnicy Bielany (26), najmniej w dzielnicy Rembertów (7). Najwięcej
mieszkańców wzięło udział w pracach Zespołu na Ursynowie i Pradze-Południe (8), najmniej
w Rembertowie, gdzie do udziału w pracach Zespołu nie zgłosił się żaden mieszkaniec. Nie we
wszystkich dzielnicach funkcjonują Młodzieżowe Rady Dzielnic, stąd nie w każdym Zespole
znalazł się jej przedstawiciel. Łącznie w pracach Zespołów wzięło udział 351 osób. Dokładną
reprezentację grup w poszczególnych dzielnicach zawiera wykres 1.
Wykres 1. Udział poszczególnych grup w działaniach Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
dzielnic
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4.4. Określenie zasad funkcjonowania Zespołów oraz szczegółowych zasad
przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach
(do dnia 23 listopada 2017 r.)
Każdy z Zespołów wypracowywał rekomendacje rozstrzygnięć kwestii dot. szczegółowego
przebiegu budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy. Zadaniem Zespołu było przede
wszystkim udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
• Jaki powinien być tryb pracy Zespołu? (określenie regulaminu pracy)
• Jakie poziomy powinny być dostępne w dzielnicy? (ogólnodzielnicowy i/albo lokalny)
• Czy i jak powinno się podzielić dzielnicę na mniejsze obszary terytorialne?
• Czy i jak powinno się podzielić ogólną kwotę dostępną w dzielnicy?
• Czy należy ustalić górny limit wartości jednego projektu i jeśli tak, to jak wysoki?
• Jaka powinna być definicja ogólnodostępności projektów w dzielnicy?
Ostateczne decyzje w ww. kwestiach podejmowane były przez zarządy dzielnic w drodze
uchwał, w oparciu o rekomendacje przekazane im przez Zespoły.
4.5. Zgłaszanie pomysłów
(od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r.)
Projekty do warszawskiego budżetu partycypacyjnego na rok 2019, czyli propozycje zadań do
realizacji ze środków publicznych, musiały spełniać następujące podstawowe warunki:
– musiały wpisywać się w zakres zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do
realizacji jego dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym;
– musiały być możliwe do realizacji w całości w trakcie roku budżetowego 2019;
– musiały być możliwe do realizacji w ramach kwoty dostępnej w danej jednostce
wydatkowania;
– musiały umożliwiać ogółowi mieszkańców korzystanie z efektów ich realizacji;
– nie mogły być sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy;
– nie mogły zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej lub jednego
z elementów (etapów) większego zadania, które w kolejnych latach wymagałoby
wykonania dalszych prac;
– musiały dotyczyć nieruchomości pozostających we władaniu m.st. Warszawy
i nieobciążonych na rzecz osób trzecich, chyba że Zarząd Dzielnicy postanowił inaczej
(z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących
w zarządzie jednostek: Lasy Miejskie Warszawa, Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy,
Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zespół Żłobków m.st.
Warszawy, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy). W przypadku, gdy Zarząd Dzielnicy
dopuścił składanie projektów na terenach nie będących we władaniu m.st. Warszawy,
konieczne było dołączenie do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta
nieruchomości na wykorzystanie jej do celów realizacji budżetu partycypacyjnego;
– musiały być zgodne ze szczegółowymi przepisami prawa mającymi zastosowanie;
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– musiały spełniać kryteria ogólnodostępności przyjęte w danej dzielnicy;
– musiały zostać poparte przez co najmniej 30 mieszkańców m.st. Warszawy innych niż
projektodawca, w tym min. 15 osób zamieszkujących obszar terytorialny (w przypadku
projektu o charakterze lokalnym) lub daną dzielnicę (w przypadku projektów
ogólnodzielnicowych). Poparcie wyrażane było poprzez podanie swoich danych
osobowych oraz złożenie podpisu na liście stanowiącej załącznik do formularza
zgłoszeniowego projektu. Jeden mieszkaniec mógł poprzeć dowolną liczbę projektów;
– musiały mieć załączoną do formularza zgłoszeniowego zgodę dysponenta
nieruchomości na jej wykorzystanie na cele realizacji projektu, w przypadku gdy projekt
zlokalizowany był na nieruchomości niebędącej własnością m.st. Warszawy;
– nie mogły być zgłoszone przez członków Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach.
Tabela 6. Akceptowanie projektów do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na
rok 2019, zlokalizowanych na nieruchomościach innych niż pozostające we
władaniu m.st. Warszawy oraz nieobciążonych na rzecz osób trzecich
Zgoda na
projekty
inwestycyjne

Bemowo

Zgoda na
projekty
tzw.
„miękkie”
Tak

Nie***

Praga-Północ

Nie

Nie

Wawer

Tak

Nie

Białołęka

Tak*

Tak

Rembertów

Nie

Nie

Wesoła

Tak**

Tak

Bielany

Tak**

Tak

Śródmieście

Tak***

Nie

Wilanów Tak***

Nie

Mokotów

Tak

Tak******

Targówek

Tak*****

Tak

Włochy

Tak***

Nie

Ochota

Tak***

Nie

Ursus

Nie

Nie

Wola

Tak***

Nie

PragaPołudnie

Tak****

Nie

Ursynów

Tak**

Tak

Żoliborz

Tak***

Nie

Dzielnica
m.st.
Warszawy

Pod warunkiem, że nie jest wymagane wyłączenie tych gruntów z produkcji
rolniczej lub leśnej.
** Można zgłaszać projekty na terenach stanowiących własność miasta, ale
obciążoną na rzecz osób trzecich pod warunkiem dołączenia do formularza
zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do
celów realizacji projektu.
*** Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowanych na terenie,
który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego
dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów
realizacji projektu, projekt będzie ogólnodostępny, a wybór wykonawcy
odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
**** Możliwe jest zgłaszanie projektów na terenach m.st. Warszawy oddanych w
użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem pod warunkiem dołączenia do
*
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formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu, jeżeli jest i będzie to teren
ogólnodostępny dla mieszkańców, a inwestycja nie jest zadaniem własnym
właściciela terenu.
*****Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów innych niż inwestycyjne,
zlokalizowane na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy
lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążonych
na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza
zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do
nieruchomości. Warunkiem realizacji projektów jest zawarcie z podmiotem
posiadającym tytuł prawny do nieruchomości umowy szczegółowo określającej
dysponowanie terenem w celu realizacji projektu.
****** Można zgłaszać projekty na terenach stanowiących własność miasta, ale
obciążoną na rzecz osób trzecich pod warunkiem dołączenia do formularza
zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do
celów realizacji projektu, z wyjątkiem projektów dotyczących budowy,
remontów i przebudowy obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów
małej architektury) oraz remontów dróg w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 z zm.).
Projekty można było zgłaszać w następujący sposób:
– poprzez elektroniczny system obsługi budżetu partycypacyjnego dostępny pod
adresem: http://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl;
– w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy lub
w punktach konsultacyjnych;
– drogą listową na adres właściwego miejscowo Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, przy czym o zachowaniu terminu
decydowała data wpływu projektu do Urzędu m.st. Warszawy (nie jego nadania).
Każdy mieszkaniec m.st. Warszawy mógł przygotować dowolną liczbę projektów.
Projektodawcy przysługiwało prawo zmiany zgłoszonego projektu w okresie od dnia
1 grudnia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r. Z kolei do dnia
25 maja 2018 r. każdy projektodawca mógł wycofać zgłoszony przez siebie projekt.
Podczas trwania etapu zgłaszania pomysłów organizowane były różne formy wsparcia dla osób
chcących zgłosić projekt, m.in. został opracowany i wydrukowany informator
o V edycji budżetu partycypacyjnego, w którym dokładnie opisano każdy etap procesu.
Organizowane były dyżury konsultacyjne urzędników, a także maratony pisania projektów –
dzielnicowe (18 maratonów) oraz ogólnomiejski. Warszawski maraton pisania projektów odbył
się 14 stycznia 2018 r. (niedziela) w godz. 11.00-16.00 w Centrum Kreatywności Targowa przy
ul. Targowej 56. Szacunkową liczbę uczestników poszczególnych maratonów przedstawia
tabela 7.
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Tabela 7. Data oraz liczba uczestników maratonów pisania projektów do budżetu
partycypacyjnego na rok 2019 w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy
Dzielnica

Data maratonu

Bemowo I
Bemowo II
Białołęka
Bielany
Mokotów I
Mokotów II
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Maraton ogólnomiejski
Targówek
Ursus
Ursynów I
Ursynów II
Wesoła
Włochy I
Włochy II
Wola
Żoliborz I
Żoliborz II
Razem

13.01.2018 r.
20.01.2018 r.
13.01.2018 r.
13.01.2018 r.
13.01.2018 r.
13.01.2018 r.
20.01.2018 r.
10.01.2018 r.
13.01.2018 r.
14.01.2018 r.
13.01.2018 r.
16.01.2018 r.
09.12.2017 r.
20.01.2018 r.
16.12.2017 r.
13.01.2018 r.
20.01.2018 r.
13.01.2018 r.
13.01.2018 r.
20.01.2018 r.

Liczba
uczestników
15
10
20
36
32
41
15
30
25
70
25
6
11
60
3
16
11
36
20
30
512

Ostateczne liczby projektów zgłoszonych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy
przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Liczba pomysłów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2019
w poszczególnych obszarach i dzielnicach m.st. Warszawy
Dzielnica /
Obszar
Bemowo
Obszar I Bemowo – Lotnisko, Fort Bema
Obszar II Boernerowo, Fort Radiowo, Groty, Górce
Obszar III Chrzanów, Jelonki Południowe, Jelonki Północne
Obszar ogólnodzielnicowy
Białołęka
Obszar I Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska

Liczba pomysłów
81
19
18
15
29
206
75
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Obszar II Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka,
Henryków, Szamocin
Obszar III Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów
Obszar IV Piekiełko, Żerań, Annopol
Bielany
Obszar I Chomiczówka
Obszar II Piaski
Obszar III Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Obszar IV Ruda, Marymont, Las Bielański
Obszar V Słodowiec
Obszar VI Stare Bielany
Obszar VII Wawrzyszew
Obszar VII Wrzeciono, Młociny
Obszar ogólnodzielnicowy
Mokotów
Obszar I Miasto-Ogród Sadyba
Obszar II Sadyba, Stegny
Obszar III Siekierki, Augustówka
Obszar IV Sielce
Obszar V Służew
Obszar VI Służewiec
Obszar VII Stary Mokotów
Obszar VIII Wierzbno, Wyględów
Ochota
Obszar I Rakowiec
Obszar II Stara Ochota
Obszar III Szczęśliwice

69
15
195
25
11
2
14
10
16
28
37
52
261
17
52
22
59
10
23
44
34
105
40
12
23

Obszar ogólnodzielnicowy

30

Praga-Południe
Obszar I Gocław
Obszar II Grochów Centrum
Obszar III Grochów Kinowa
Obszar IV Grochów Południowy
Obszar V Grochów Północny
Obszar VI Kamionek
Obszar VII Przyczółek Grochowski
Obszar VIII Saska Kępa

221
36
11
13
41
8
12
6
31

Obszar ogólnodzielnicowy

63

Praga-Północ
Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Obszar ogólnodzielnicowy

93
27
28
38

47
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Rembertów
Obszar ogólnodzielnicowy
Śródmieście
Obszar I Muranów
Obszar II Przywiśle
Obszar III Śródmieście Południowe
Obszar IV Śródmieście Północne
Obszar V Stare Miasto
Obszar ogólnodzielnicowy
Targówek
Obszar I Bródno
Obszar II Bródno-Podgrodzie
Obszar III Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata
Obszar IV Targówek Mieszkaniowy
Obszar V Zacisze
Obszar ogólnodzielnicowy
Ursus
Obszar I Ursus Południowy

38
38
104
4
8
22
12
12
46
189
43
14
22
33
24
53
69
34

Obszar II Ursus Północny

35

Ursynów
Obszar I Ursynów Południowy
Obszar II Ursynów Północny
Obszar III Zielony Ursynów

273
60
74
29

Obszar ogólnodzielnicowy

110

Wawer
Obszar I Aleksandrów
Obszar II Anin
Obszar III Falenica
Obszar IV Las
Obszar V Marysin Wawerski Południowy
Obszar VI Marysin Wawerski Północny
Obszar VII Miedzeszyn
Obszar VIII Międzylesie
Obszar IX Nadwiśle
Obszar X Radość
Obszar XI Sadul
Obszar XII Wawer
Obszar XIII Zerzeń
Obszar ogólnodzielnicowy

193
9
22
12
15
7
16
7
12
9
5
2
6
8
62

Wesoła

33
33

Obszar ogólnodzielnicowy
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Wilanów
Obszar I - Wilanów Wysoki, Wilanów Niski Zachodni
Obszar II - Wilanów niski Wschodni, Zawady, Powsinek,
Kępa Zawadowska
Obszar III - Powsin, Kępa Latoszkowa, Zamość, Latoszki
Obszar IV - Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa
Włochy
Obszar I Okęcie
Obszar II Włochy
Wola
Obszar I Rejon Południowy
Obszar II Rejon Północno-Wschodni
Obszar III Rejon Północno-Zachodni
Obszar ogólnodzielnicowy
Żoliborz
Obszar I Żoliborz Centralny
Obszar II Sady Żoliborskie, Zatrasie, Rudawka
Obszar III Marymont-Potok, Żoliborz Dziennikarski
Obszar IV Żoliborz Południowy
Obszar V Powązki
Razem

79
14
29
12
24
75
38
37
128
18
44
24
42
90
29
22
22
8
9
2433

84% wszystkich projektów zostało zgłoszonych elektronicznie, 16% z wykorzystaniem
papierowego formularza. Autorami 1165 pomysłów zgłoszonych w ramach V edycji BP byli
mężczyźni, natomiast 1268 pomysłów zgłosiły kobiety. Udział procentowy poszczególnych
grup wiekowych wśród projektodawców, a także kategorie projektów zgłaszanych w ramach
V edycji budżetu partycypacyjnego zostały przedstawione odpowiednio na wykresach 2 i 3
poniżej.
Wykres 2. Procent projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 2019 przez poszczególne grupy wiekowe
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Wykres 3. Kategorie pomysłów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na rok 2019
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4.6.Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów
(od dnia 23 stycznia 2018 r.)
Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów była dokonywana przez właściwy miejscowo urząd
dzielnicy i obejmowała sprawdzenie, czy formularz zgłoszeniowy:
 został zgłoszony w terminie;
 zawierał wszystkie załączniki (wymagane oraz dodatkowe);
 został wypełniony prawidłowo, w szczególności czy zostały wskazane zasady
korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców oraz czy wskazano
lokalizację zadania będącego przedmiotem projektu.
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Jeżeli w projekcie zostały stwierdzone braki, projektodawca był wzywany do ich usunięcia
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania. Nieusunięcie w terminie
stwierdzonych braków powodowało pozostawienie projektu bez rozpoznania. Prawo
skorygowania projektu przysługiwało wszystkim projektodawcom, którzy zgłosili swoje
pomysły w terminie.
W wyniku weryfikacji ogólnej 73 projekty zostały zweryfikowane negatywnie. Powody
negatywnej weryfikacji:
– 31 projektów – brak listy poparcia,
– 28 projektów – listy poparcia uzupełnione niepoprawnie,
– 8 projektów – złożono po terminie,
– 4 projekty – brak zgody dysponenta terenu,
– 1 projekt – brak zgody opiekuna,
– 1 projekt – brak opisu projektu, kosztorysu i karty poparcia.
4.7. Dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic
(od dnia 26 lutego do dnia 18 marca 2018 r.)
Dyskusje miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców. Spotkania obejmowały
prezentację projektów przez projektodawców albo ich przedstawicieli oraz dyskusję
mieszkańców nad projektami. Po każdej prezentacji przedstawiciel urzędu przekazywał
projektodawcy wstępne uwagi do projektu.
W każdej dzielnicy odbyło się przynajmniej jedno spotkanie dyskusyjne, łącznie na terenie
całej Warszawy odbyło się 112 takich spotkań. Podczas jednego spotkania dyskusyjnego
omawianych było nie więcej niż 25 projektów (chyba że w dzielnicy zgłoszono ponad 200
projektów – wtedy nie więcej niż 35 projektów). W sumie w spotkaniach wzięło udział ok.
1400 osób (autorów pomysłów i mieszkańców).

Dodatkowo w dzielnicy Mokotów i Rembertów odbył się pilotaż nowej formuły spotkań
dyskusyjnych. Ich przeprowadzenie i przygotowanie we współpracy z koordynatorami
dzielnic oraz zespołem budżetu partycypacyjnego (CKS) było zadaniem dwóch firm
zewnętrznych. Spotkania obejmowały prezentację projektów przez prowadzących, a także
krótkie przedstawienie przez projektodawców motywacji do złożenia swoich projektów.
Dzielnicowe spotkania i dyskusje o pomysłach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
odbywały się w dniach 26 lutego – 18 marca, najczęściej w godzinach popołudniowych,
w kilkudziesięciu dogodnych dla mieszkańców lokalizacjach.
4.8. Weryfikacja szczegółowa
(do dnia 8 maja 2018 r.)
Weryfikacji szczegółowej projektów dokonywał urząd dzielnicy m.st. Warszawy właściwy
miejscowo lub jednostka organizacyjna m.st. Warszawy właściwa merytorycznie. Weryfikacja
obejmowała:
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– ocenę, czy zadanie będące przedmiotem projektu mieściło się w zakresie zadań własnych
m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub ww. jednostkom;
– sprawdzenie, czy projekt był możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku
budżetowego 2019;
– sprawdzenie, czy projekt został zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu
m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich;
– ocenę, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa;
– analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu;
– urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym;
– sprawdzenie, czy urealniony kosztorys mieścił się w puli dostępnej w danej jednostce
wydatkowania;
– sprawdzenie, czy urealniony koszt realizacji projektu mieści się w dopuszczalnym
limicie (jeżeli limit ten został wyznaczony przez Zespół);
– analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu;
– ocenę spełniania kryterium ogólnodostępności (rekomendacje wydawał Zespół ds.
budżetu partycypacyjnego);
– sprawdzenie, czy opis projektu nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy oraz
trybu jego wyłonienia;
– analizę, czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu, oddają istotę projektu i są
zgodne z pełnym opisem i kosztorysem.
W przypadku stwierdzenia braków pracownik urzędu dzielnicy lub właściwej jednostki
organizacyjnej kontaktował się z projektodawcą w celu wspólnego wypracowania niezbędnych
zmian. Następnie zweryfikowane projekty były przekazywane Zespołom, a jeśli ich członkowie
mieli wątpliwości co do zasadności wyników weryfikacji, mogli zwrócić się
z umotywowaną prośbą o ponowną weryfikację w określonym zakresie.
Do kolejnego etapu budżetu partycypacyjnego zostało zakwalifikowanych około 76%
wszystkich zgłoszonych projektów (z wyłączeniem projektów wycofanych przez ich autorów).
Do głównych przyczyn negatywnej weryfikacji należało:
– zlokalizowanie projektów na terenach, które nie należą do m.st. Warszawy lub których
dysponenci nie wyrazili zgody na realizację projektu (92 projekty);
– brak dołączenia listy poparcia osób popierających projekt (62 projekty);
– przekroczenie kosztów realizacji projektu względem limitu na dany obszar lub
niedoszacowanie przez autora kosztów projektu (47 projektów);
– brak możliwości realizacji projektów w trakcie roku budżetowego 2019 (46
projektów);
– niezgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (30
projektów).
Liczbę projektów zweryfikowanych pozytywnie w
m.st. Warszawy przedstawia tabela 9 na następnej stronie.

poszczególnych

dzielnicach
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Tabela 9. Liczba projektów dopuszczonych do głosowania w poszczególnych obszarach i
dzielnicach m.st. Warszawy w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego
Dzielnica
Bemowo

Bemowo

Białołęka

Białołęka

Bielany

Bielany

Mokotów

Mokotów
Ochota
Ochota
PragaPołudnie

Obszar
Liczba
Obszar I Bemowo - Lotnisko, Fort Bema
6
Obszar II Boernerowo, Fort Radiowo, Górce, Groty
6
Obszar III Chrzanów, Jelonki Południowe, Jelonki Północne
8
Obszar ogólnodzielnicowy
17
37
Obszar I Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
61
Obszar II Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka
Szlachecka, Henryków, Szamocin
35
Obszar III Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodziska,
Lewandów
50
Obszar IV Piekiełko, Żerań, Annopol
5
151
Obszar I Chomiczówka
17
Obszar II Piaski
9
Obszar III Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
1
Obszar IV Ruda, Marymont, Las Bielański
9
Obszar V Słodowiec
7
Obszar VI Stare Bielany
12
Obszar VII Wawrzyszew
17
Obszar VIII Wrzeciono, Młociny
27
Obszar ogólnodzielnicowy
34
133
Obszar I Miasto-Ogród Sadyba
11
Obszar II Sadyba, Stegny
34
Obszar III Siekierki, Augustówka
14
Obszar IV Sielce
41
Obszar V Służew
8
Obszar VI Służewiec
16
Obszar VII Stary Mokotów
25
Obszar VIII Wierzbno, Wyględów
24
173
Obszar I Rakowiec
26
Obszar II Stara Ochota
9
Obszar III Szczęśliwice
16
Obszar ogólnodzielnicowy
21
72
Obszar I Gocław
29
Obszar II Grochów Centrum
8
Obszar III Grochów Kinowa
10
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Obszar IV Grochów Południowy
Obszar V Grochów Północny
Obszar VI Kamionek
Obszar VII Przyczółek Grochowski
Obszar VIII Saska Kępa
Obszar ogólnodzielnicowy
PragaPołudnie
Praga-Północ

Obszar I Nowa Praga z Pelcowizną
Obszar II Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Obszar ogólnodzielnicowy

Praga-Północ
Rembertów
ogólnodzielnicowy
Rembertów
Obszar I Muranów
Obszar II Przywiśle
Obszar III Stare Miasto
Śródmieście
Obszar IV Śródmieście Południowe
Obszar V Śródmieście Północne
Obszar ogólnodzielnicowy
Śródmieście
Obszar I Bródno
Obszar II Bródno-Podgrodzie
Obszar III Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Targówek
Obszar IV Targówek Mieszkaniowy
Obszar V Zacisze
Obszar ogólnodzielnicowy
Targówek
Obszar I Ursus Południowy
Ursus
Obszar II Ursus Północny
Ursus
Obszar I Ursynów Południowy
Ursynów
Obszar II Ursynów Północny
Obszar III Zielony Ursynów
Obszar ogólnodzielnicowy
Ursynów
Obszar I Aleksandrów
Obszar II Anin
Obszar III Falenica
Wawer
Obszar IV Las
Obszar V Marysin Wawerski Południowy
Obszar VI Marysin Wawerski Północny
Obszar VII Miedzeszyn

32
5
7
4
20
35
150
20
19
28
67
23
23
2
8
9
14
9
17
59
24
11
17
21
14
29
116
26
26
52
42
51
17
58
168
5
17
10
13
2
13
5
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Obszar VIII Międzylesie
Obszar IX Nadwiśle
Obszar X Radość
Obszar XI Sadul
Obszar XII Wawer
Obszar XIII Zerzeń
Obszar ogólnodzielnicowy
Wawer
Wesoła
Wesoła
Wilanów

Obszar ogólnodzielnicowy
Obszar I Wilanów Wysoki, Wilanów Niski Zachodni
Obszar II Wilanów Niski Wschodni, Zawady, Powsinek,
Kępa Zawadowska
Obszar III Powsin, Kępa Latoszkowa, Zamość, Latoszki
Obszar IV Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa

Wilanów
Włochy

Obszar I Okęcie
Obszar II Włochy

Włochy
Wola

Obszar I Rejon Południowy
Obszar II Rejon Północno-Wschodni
Obszar III Rejon Północno-Zachodni
Obszar ogólnodzielnicowy

Wola
Żoliborz

Obszar I Żoliborz Centralny
Obszar II Sady Żoliborskie, Zatrasie, Rudawka
Obszar III Marymont – Potok, Żoliborz Dziennikarski
Obszar IV Żoliborz Południowy
Obszar V Powązki

Żoliborz
Razem

10
7
5
2
6
7
48
150
25
25
7
19
7
17
50
26
27
53
13
39
15
26
93
19
14
12
5
6
56
1628

4.9. Odwołania i ponowna weryfikacja
(od 8 maja do 25 maja 2018 roku)
Autorzy pomysłów zweryfikowanych negatywnie mogli odwołać się od wyniku weryfikacji.
W tym celu należało złożyć wniosek zawierający określenie zakresu i uzasadnienie
(elektronicznie lub pisemnie) do koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego do 12 maja
2018 r. Wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem był prezentowany
przez projektodawcę lub jego przedstawiciela i omawiany na posiedzeniu dzielnicowego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, w którym brał udział także członek Zarządu Dzielnicy
oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową. Jeśli na spotkaniu nie mógł być
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obecny autor projektu ani jego przedstawiciel, wniosek był odczytywany przez koordynatora.
W przypadku pozytywnego zaopiniowana wniosku projekt przechodził ponowną weryfikację.
Informacja o jej wyniku (wraz z uzasadnieniem) została przekazana projektodawcom do 25
maja 2018r. Wynik ponownej weryfikacji był ostateczny.
W trakcie V edycji budżetu partycypacyjnego zostało złożonych 139 wniosków o ponowną
weryfikację. Jeden z nich po złożeniu został wycofany przez autora, pozostałe 74 z nich zostało
negatywnie zaopiniowanych przez dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego, 64
wnioski zostały natomiast skierowane do dalszych prac, w wyniku których 34 wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie i poddane pod głosowanie. 29 wniosków zostało odrzuconych.
Łącznie w trakcie całej ponownej weryfikacji 2 wnioski zostały wycofane przez autora.
Dokładną liczbę odwołań z poszczególnych dzielnic zawiera tabela 10.

Tabela 10. Liczba i status wniosków o ponowną weryfikację

Dzielnica

Liczba
wniosków

Weryfikacja wniosków
przez Zespół

Ostateczny wynik
weryfikacji

negatywna pozytywna negatywna pozytywna

Wycofane
przez autora

Bemowo

4

3

1

-

1

-

Białołęka

11

1

10

3

7

-

Bielany

10

5

5

4

1

Mokotów

11

6

5

2

3

-

PragaPołudnie

10

5

5

4

1

-

PragaPółnoc

9

2

7

4

3

-

Ochota

7

6

1

-

1

-

Rembertów

1

1

-

-

-

-

Śródmieście

5

4

-

-

-

1

Targówek

15

13

2

2

-

-

Ursus

2

-

2

2

-

-

Ursynów

26

19

7

3

4

-
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Wawer

1

1

-

-

-

-

Wesoła

1

-

1

-

1

-

Wilanów

2

-

2

1

1

-

Włochy

8

-

8

5

3

-

Wola

3

1

2

1

1

-

Żoliborz

13

7

6

6

-

-

SUMA

139

74

64

33

30

2

Zgodnie z zapisami regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie na
rok 2019 autorzy mogli wycofywać swoje pomysły do 25 maja 2018r. W sumie wycofano 296
pomysłów, czyli 12 %. Status projektów po tym etapie przedstawia wykres nr 4.
Wykres 4.Ostateczny status projektów po weryfikacji
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4.10. Głosowanie mieszkańców na projekty
(od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.)
Głosowanie na projekty było jawne i wymagało podania swoich danych osobowych
w następującym zakresie:
– imienia i nazwiska (dane obligatoryjne);
– adresu zamieszkania (dane obligatoryjne);
– numeru ewidencyjnego PESEL (dane obligatoryjne);
– numeru telefonu (dane fakultatywne);
– adresu e-mail (dane obligatoryjnej wyłącznie w przypadku głosowania przez Internet,
fakultatywne w pozostałych przypadkach);
– numeru hologramu Karty Warszawiaka / Karty Młodego Warszawiaka (dane
fakultatywne).
Głosować można było w jeden sposób, dowolnie wybrany spośród następujących:
– w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do głosowania –
app.twojbudzet.um.warszawa.pl. W tym przypadku konieczne było posiadanie (lub
założenie) poczty e-mail. Z wykorzystaniem tego samego adresu mailowego mogły
zagłosować maksymalnie 3 różne osoby;
– w wyznaczonych do tego punktach poprzez złożenie karty do głosowania do
przeznaczonej do tego urny (w urzędach dzielnic oraz innych punktach, jeżeli Zarząd
Dzielnicy zdecydował o ich utworzeniu). Głosowanie odbywało się z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, chyba że Zarząd Dzielnicy postanowił inaczej;
Dodatkowo, osoby, które nie mogły ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie
miały dostępu do internetu, mogły skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st.
Warszawy, który odebrał od głosującego wypełnioną kartę w miejscu jego zamieszkania. Chęć
skorzystania z takiej pomocy należało wcześniej zgłosić, np. telefonicznie koordynatorowi ds.
budżetu partycypacyjnego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 4 maja do 22 czerwca
2018r.
Każdy uprawniony mógł głosować w jednym dowolnie wybranym przez siebie obszarze
na poziomach w nim dostępnych. Wybór dzielnicy oraz obszaru nie musiał być uzależniony od
miejsca zamieszkania lub zameldowania. Głosować można było jeden raz – oddanie więcej niż
jednej karty do głosowania (niezależnie od jej formy – papierowej czy elektronicznej)
powodowało unieważnienie wszystkich głosów oddanych przez głosującego
Dla każdego z obszarów zostały przygotowane indywidualne karty do głosowania zawierające
informacje o dostępnych w nich projektach. Głosowanie odbywało się poprzez wybór dowolnej
liczby projektów z listy widniejącej na karcie do głosowania (jedna lista dla poziomu
ogólnodzielnicowego, jedna dla poziomu lokalnego), z zastrzeżeniem, że suma kosztów
realizacji wszystkich wybranych projektów nie mogła przekraczać całkowitej puli dostępnej na
poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym. Każdy z wybranych
projektów otrzymywał po 1 równoważnym punkcie. Projekt, na który nie oddano żadnego głosu
był uznawany za odrzucony przez mieszkańców.
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Łącznie zostało oddanych 89 807 głosów, z czego 5% zostało oddanych w sposób tradycyjny
(z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania), a 95% elektronicznie. 61% osób
głosujących stanowiły kobiety, a 39% mężczyźni. Udział poszczególnych grup wiekowych
w głosowaniu na projekty przedstawia wykres 5.
Wykres 5. Udział poszczególnych grup wiekowych w głosowaniu na projekty
do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
1%
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Głosy nieważne stanowiły niecały 1% wszystkich głosów. Najczęstszymi przyczynami
unieważnienia głosów oddanych w sposób tradycyjny (na kartach papierowych) było:
niewybranie żadnego projektu, brak pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych lub ich
nieczytelne/błędne wpisanie, zaznaczenie projektów o sumie przekraczającej kwotę na obszar
lub dzielnicę i brak zgody rodziców osoby nieletniej. Przyczyną unieważnienia kart
elektronicznych było zagłosowanie wielokrotnie z wykorzystaniem tych samych danych (kiedy
ta sama osoba głosowała i elektronicznie, i papierowo), a także oddanie głosu przez osoby spoza
Warszawy.
Frekwencję w poszczególnych dzielnicach przedstawia wykres 6 na następnej stronie.
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Wykres 6. Odsetek i liczba głosujących mieszkańców poszczególnych dzielnic m.st.
Warszawy podczas głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w
m.st. Warszawie na rok 2019

Na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców tworzone były listy rankingowe projektów
(w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów do najmniejszej). Jeśli pierwsze
projekty na liście rankingowej (z największą liczbą punktów) nie wyczerpywały puli środków
finansowych w danej jednostce wydatkowania, wówczas dobierany był kolejny projekt, na
którego realizację pozwalały pozostałe środki. Aby projekt mógł być rekomendowany do
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realizacji, musiało na niego oddać swój głos przynajmniej 10% osób, które oddały ważne głosy
w danym obszarze.
Do realizacji trafiło łącznie 850 projektów na ogólną kwotę 62 348 896 zł.
Przykład:
W celu zilustrowania powyższego rozwiązania można przyjąć, że pula środków
finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich projektów wynosi 20 zł. Koszty
realizacji projektów przedstawiają się następująco:
Projekt nr 1 na liście rankingowej uzyskał 100 głosów – jego koszt realizacji to 12 zł
Projekt nr 2 na liście rankingowej uzyskał 90 głosów – jego koszt realizacji to 1 zł
Projekt nr 3 na liście rankingowej uzyskał 80 głosów – jego koszt realizacji to 5 zł
Projekt nr 4 na liście rankingowej uzyskał 70 głosów – jego koszt realizacji to 9 zł
Projekt nr 5 na liście rankingowej uzyskał 60 głosów – jego koszt realizacji to 2 zł
Projekt nr 6 na liście rankingowej uzyskał 10 głosów – jego koszt realizacji to 10 zł
Do realizacji trafiają te projekty, których koszty realizacji całkowicie mieszczą się
w dostępnej puli (nie wolno dopuścić do sytuacji, w której pozostała pula środków
finansowych pozwala na realizację tylko części projektu). W tej sytuacji zwyciężają projekty
numer 1 (12 zł), 2 (1 zł), 3 (5 zł) oraz 5 (2 zł). W rezultacie projekt nr 5 zostanie
zrealizowany, w odróżnieniu od projektu nr 4, nawet pomimo tego, że projekt nr 4 uzyskał
więcej głosów mieszkańców niż projekt nr 5.
Szczegółowe informacje na temat liczby zwycięskich projektów w poszczególnych dzielnicach
przedstawia tabela 11.
Tabela 11. Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach V edycji budżetu
partycypacyjnego na rok 2019 w poszczególnych obszarach i dzielnicach
m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo

Bemowo

Białołęka

Białołęka

Obszar
Liczba
Obszar I Bemowo - Lotnisko, Fort Bema
6
Obszar II Boernerowo, Fort Radiowo, Górce, Groty
5
Obszar III Chrzanów, Jelonki Południowe, Jelonki Północne
3
Obszar ogólnodzielnicowy
17
31
Obszar I Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
12
Obszar II Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka
Szlachecka, Henryków, Szamocin
20
Obszar III Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodziska,
Lewandów
18
Obszar IV Piekiełko, Żerań, Annopol
5
55
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Bielany

Obszar I Chomiczówka
Obszar II Piaski
Obszar III Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Ruda, Marymont, Las Bielański
Obszar IV Słodowiec
Obszar V Stare Bielany
Obszar VI Wawrzyszew
Obszar VII Wrzeciono, Młociny
Obszar ogólnodzielnicowy

Bielany

Mokotów

Obszar I Miasto-Ogród Sadyba
Obszar II Sadyba, Stegny
Obszar III Siekierki, Augustówka
Obszar IV Sielce
Obszar V Służew
Obszar VI Służewiec
Obszar VII Stary Mokotów
Obszar VIII Wierzbno, Wyględów

Mokotów
Ochota

Obszar IRakowiec
Obszar II Stara Ochota
Obszar III Szczęśliwice
Obszar ogólnodzielnicowy

Ochota

PragaPołudnie

Obszar I Gocław
Obszar II Grochów Centrum
Obszar III Grochów Kinowa
Obszar IV Grochów Południowy
Obszar V Grochów Północny
Obszar VI Kamionek
Obszar VII Przyczółek Grochowski
Obszar VIII Saska Kępa
Obszar ogólnodzielnicowy

PragaPołudnie
Praga-Północ

Obszar I Nowa Praga z Pelcowizną
Obszar II Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Obszar ogólnodzielnicowy

Praga-Północ
Rembertów
Obszar ogólnodzielnicowy
Rembertów
Obszar I Muranów
Śródmieście
Obszar II Przywiśle

13
7
1
8
7
9
12
18
8
83
4
8
13
19
2
11
10
9
76
22
9
14
10
55
14
4
6
6
5
6
1
20
17
79
11
8
11
30
14
14
2
6
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Obszar III Stare Miasto
Obszar IV Śródmieście Południowe
Obszar V Śródmieście Północne
Obszar ogólnodzielnicowy
Śródmieście

Targówek

Obszar I Bródno
Obszar II Bródno-Podgrodzie
Obszar III Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Obszar IV Targówek Mieszkaniowy
Obszar V Zacisze
Obszar ogólnodzielnicowy

Targówek
Ursus

Obszar I Ursus Południowy
Obszar II Ursus Północny

Ursus
Ursynów

Obszar I Ursynów Południowy
Obszar II Ursynów Północny
Obszar III Zielony Ursynów
Obszar ogólnodzielnicowy

Ursynów

Wawer

Obszar I Aleksandrów
Obszar II Anin
Obszar III Falenica
Obszar IV Las
Obszar V Marysin Wawerski Południowy
Obszar VI Marysin Wawerski Północny
Obszar VII Miedzeszyn
Obszar VIII Międzylesie
Obszar IX Nadwiśle
Obszar X Radość
Obszar XI Sadul
Obszar XII Wawer
Obszar XIII Zerzeń
Obszar ogólnodzielnicowy

Wawer
Wesoła
Wesoła

Obszar ogólnodzielnicowy

Wilanów

Wilanów

Obszar I Wilanów Wysoki, Wilanów Niski Zachodni
Obszar II Wilanów Niski Wschodni, Zawady, Powsinek,
Kępa Zawadowska
Obszar III Powsin, Kępa Latoszkowa, Zamość, Latoszki
Obszar IV Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa

8
11
9
5
41
14
7
16
9
12
14
72
10
4
14
16
12
11
18
57
2
11
7
13
2
6
3
7
4
5
2
4
7
8
81
13
13
7
8
4
8
27
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Włochy

Obszar I Okęcie
Obszar II Włochy

Włochy
Wola

Obszar I Rejon Południowy
Obszar II Rejon Północno-Wschodni
Obszar III Rejon Północno-Zachodni
Obszar ogólnodzielnicowy

Wola
Żoliborz

Obszar I Żoliborz Centralny
Obszar II Sady Żoliborskie, Zatrasie, Rudawka
Obszar III Marymont – Potok, Żoliborz Dziennikarski
Obszar IV Żoliborz Południowy
Obszar V Powązki

Żoliborz
Razem

22
11
33
13
17
11
7
48
12
12
9
3
5
41
850

Najwięcej projektów trafiło do realizacji w dzielnicy Bielany (83), najmniej w Wesołej (13).
Pomysłem o największej liczbie zdobytych głosów był „Zielony chodnik między Saską Kępą
a Gocławiem” (3 390 głosów). Obszarem lokalnym o największej liczbie zwycięskich
projektów (22) jest obszar Włochy Okęcie oraz Rakowiec (Ochota). Zwycięskim projektem
o najwyższych kosztach realizacji został projekt „Park Górczewska – remont i przebudowa
alejek etap II” za 809 509 zł.
Wykres 7.Kategorie pomysłów wybranych do realizacji
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4.11. Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji
(do dnia 13 lipca 2018 r.)
12 lipca 2018 r. o godz. 18:00 w Centrum Nauki Kopernik zostały ogłoszone wyniki głosowania
mieszkańców m.st. Warszawy na projekty do budżetu partycypacyjnego. Prezentacji wyników,
w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, dokonali: Marcin Wojdat,
Sekretarz m.st. Warszawy oraz Justyna Piwko, koordynator budżetu partycypacyjnego w
Warszawie. Dla osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl udostępniona została transmisja
on-line. Zarówno na tej samej stronie, jak i na stronach urzędów dzielnic opublikowano wyniki
głosowania. Wszyscy autorzy projektów zostali poinformowani mailowo o wynikach
głosowania i wyborze projektów skierowanych do realizacji do 5 dni roboczych po ogłoszeniu
wyników.
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V. Wsparcie procesu
5.1.Wolontariat
W prace nad głosowaniem zostało zaangażowanych 12 wolontariuszy, którzy wspierali
koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach. W wolontariat mógł się
zaangażować każdy, kto ukończył 16 lat. Trwał on od początku czerwca do 15 lipca 2018 r.
Głównym zadaniem wolontariuszy było wsparcie w obsłudze punktów do głosowania oraz
pomoc mieszkańcom podczas głosowania. Wolontariusze zostali przeszkoleni w zakresie
procesu budżetu partycypacyjnego oraz procedur, które mu towarzyszą. Wolontariat odbywał
się w dzielnicach: Praga-Południe (10 osób), Bemowo (1 osoba) oraz Włochy (1 osoba).
5.2.Podsumowanie konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
Samorządna młodzież 2.0
Projekt był realizowany pomiędzy wrześniem 2017 r. a czerwcem 2018. Do przeprowadzenia
działań zostały wybrane 4 organizacje pozarządowe: Civis Polonus, Fundacja Pole Dialogu,
oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Lokalną
Inicjatywą Bemowo. Projekt został przeprowadzony w 6 dzielnicach: Bemowo, Białołęka,
Mokotów, Praga-Północ, Targówek, Włochy.
W projekcie wzięły udział 53 szkoły, 2 Młodzieżowe Rady Dzielnicy, ponad 5 tys. uczniów
i uczennic. Zostało przeprowadzonych 18 warsztatów dla nauczycieli, w których wzięły udział
392 osoby. Odbyło się również 5 debat będących przygotowaniem młodych projektodawców
do spotkań dyskusyjnych oraz okazją dla pozostałych uczniów do zapoznania się ze składanymi
projektami. W debatach wzięło udział łącznie ok. 350 osób. Dodatkowo zostało
zorganizowanych 8 wycieczek dla ponad 320 uczniów do urzędów dzielnic Bemowo i PragaPółnoc. Efektem działań w ramach „Samorządnej młodzieży 2.0” było złożenie 59 projektów,
28 z nich zostało poddanych pod głosowanie, z czego 15 mieszkańcy wybrali do realizacji.
Dzięki działaniom w ramach projektu uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się m.in. czym
jest budżet partycypacyjny, czemu służy, jak można się w niego zaangażować oraz z jakich
etapów się składa.
Aktywny Senior w budżecie partycypacyjnym III
Projekt był realizowany pomiędzy październikiem 2017 a lipcem 2018r. na terenie Śródmieścia
oraz Pragi-Północ. Do przeprowadzenia projektu zostały wybrane 2 organizacje pozarządowe:
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (projekt „As w budżecie
partycypacyjnym”) oraz Fundacja Jeden Muranów („Seniorze – działaj i zmieniaj swoje
miasto”).
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Odbyło się 14 spotkań informacyjnych, 6 generatorów pomysłów, niemal 40 miniwykładów,
10 kawiarenek obywatelskich, 12 spacerów badawczych i sportowych, 2 warsztaty kreatywne,
20 godzin dyżurów konsultacyjnych i informacyjnych, 2 szkolenia ze sztuki prezentacji oraz
bieżące wsparcie w pisaniu i promocji projektów.
Efektem działań było 27 złożonych projektów, z czego 14 zostało wybranych przez
mieszkańców i skierowanych do realizacji. Dzięki „Aktywnemu Seniorowi” wzrosła wiedza
seniorów o budżecie partycypacyjnym oraz o konsultacjach społecznych i inicjatywie
lokalnej.
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VI. Ewaluacja
Ewaluacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 została opisana
w raporcie stanowiącym osobny dokument, który jest możliwy do pobrania pod adresem
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
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Rejestr uchwał Rady m.st. Warszawy podjętych
w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.
Uwagi (Pole obowiązkowe w
przypadku wyboru w kolumnie
"Stan realizacji" opcji „NIE” lub „W
TRAKCIE”)

Sesja

Nr
uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Wykonuje

Przygotowało

LX

1578

11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy (Trasa Łazienkowska)

Prezydent m.st.
Warszawy

grupa radnych

LX

1579

11 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze (dot. zmiany
nazwy ul. Józefa Chmiela na ul. Ppłk. Wacława Lipińskiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

11 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze (dot. zmiany
nazwy ul. Krystyny Matysiakówny na ul. Władysława Stasiaka)

Prezydent m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

11 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze (dot. zmiany
nazwy ul. Józefa Szymańskiego na ul. Wojciecha
Ziembińskiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

11 stycznia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

TAK

trwa procedura planistyczna

TAK

sprawa w sądzie

LX

LX

LX

LX

LX

1580

1581

1582

1583

1584

11 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot.
uchwały Nr LVI/1403/2017 - mpzp Sadyby Płn. - część druga)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

11 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
m.st. Warszawy w 2018 roku

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Ochrony
Środowiska

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Ochrony
Środowiska
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

LX

1585

11 stycznia 2018 r.

LX

1586

11 stycznia 2018 r.

LX

1587

11 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy
ul. Księcia Bolesława oraz części nieruchomości położonej przy
ul. Karlińskiego na rzecz Archidiecezji Warszawskiej

Prezydent m.st.
Warszawy

Stan realizacji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa
TAK

LX

LX

LX

LX

LX

LX

LX

LX

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

11 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na
terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Ogrodowej 28/30

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

11 stycznia 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. pl.
Ratuszowy)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

LX

1596

11 stycznia 2018 r.

LX

1597

11 stycznia 2018 r.

LX

LX

1598

1599

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców
udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie
1 poprzez zmianę ich siedziby
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im.
Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47
poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 63 w Warszawie przy
ul. Bolkowskiej 4 oraz zmiany struktury organizacyjnej
Przedszkola nr 435 w Warszawie przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 214 im. Janiny
Krzemińskiej w Warszawie, ul. gen. W. Czumy 6
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul.
W. Sławka 7 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im.
Tony Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4 poprzez likwidację
oddziałów przedszkolnych
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 96 im.
Ireny Kosmowskiej w Warszawie, ul. Sarabandy 16/22 poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wawer
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

TAK

TAK
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

TAK

TAK

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z
dnia 22.01.2018 r. pod poz. 765.
Weszła w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia. Straciła moc na skutek
rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Mazowieckiego Nr WNPI.4131.17.2018 z dnia 15 lutego 2018
r.

LX

LX

LX

1600

1601

1602

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

LX

1603

11 stycznia 2018 r.

LX

1604

11 stycznia 2018 r.

LX

LX

LX

LX

LX

LX
LXI
LXI

LXI

LXI

1605

1606

1607

1608

1609

1610
1611
1612

1613

1614

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.
8 lutego 2018 r.
8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 poprzez likwidację
oddziałów przedszkolnych
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 322 im.
Jana Brzechwy w Warszawie, ul. E. Dembowskiego 9 poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy w Warszawie,
ul. S. Kopcińskiego 7 poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych
w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Bielany
m.st. Warszawy

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy ( Rondo S. Rembeka)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Kwitnących Jabłoni)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Zawrotna)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy (ul. Jana Nielubowicza)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy (ul. Stanisława Binieckiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Śpiewu Ptaków)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy (ul. G.Reichera)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez
dalszego biegu
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy

TAK

TAK

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI
LXI
LXI

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627
1628
1629

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację
w 2018 roku „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków
psychoaktywnych”

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Piaskarzy)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy (ul. gen. M.C. Coopera)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy (ul. Batalionów Chłopskich)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. D. Scarlattiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. A. Corellego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Bergamotki)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy (Skwer Seniora)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy (ul. gen. Stanisława Skalskiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy (ul. Południowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy (ul. Łańcucka)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy (dot. ul. Widzewskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie powołania Rady Muzeum Karykatury im. Eryka
Lipińskiego w Warszawie
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot.
uchwały Nr LVIII/1505/2017 w sprawie mpzp Śródmieścia
Południowego w rej. ul. Poznańskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Kultury

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego ławników
Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.
8 lutego 2018 r.
8 lutego 2018 r.

do

Sądu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

sprawa w sądzie

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

LXI

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

8 lutego 2018 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy dla obszaru nr 66 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi/ Biuro
Ochrony Środowiska

TAK

8 lutego 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
m.st. Warszawy

8 lutego 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i
zagospodarowania tych odpadów

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

8 lutego 2018 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Ochrony
Środowiska

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę
porozumienia międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria na
realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi
psami i kotami z terenu Gminy Góra Kalwaria w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Ochrony
Środowiska

w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Prezydent m.st.
Warszawy

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st.
Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych na
nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących
zadania z zakresu służby prewencyjnej
w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych
stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby
ponadnormatywnej
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
m.st. Warszawy
w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień
sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie
osiągnięcia w działalności sportowej

TAK

TAK
TAK

TAK

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Podatków i
Egzekucji

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji

uchwała utraciła moc 26 lipca 2018 r.
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10
stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2018 r. poz. 310)

TAK

TAK

przyjęta uchwała jest realizowana i
procedowania corocznie

TAK

przyjęta uchwała jest realizowana i
procedowania corocznie

LXI

1641

8 lutego 2018 r.

LXI

1642

8 lutego 2018 r.

LXI

1643

8 lutego 2018 r.

LXI

1644

8 lutego 2018 r.

LXI

1645

8 lutego 2018 r.

LXI

1646

8 lutego 2018 r.

LXI

1647

8 lutego 2018 r.

LXI

1648

8 lutego 2018 r.

w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 6 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 w
Przedszkole Specjalne nr 438 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 i
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Warszawie,
ul. Tarchomińska 4
w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul.
Dzieci Warszawy 42
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę
na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
w sprawie założenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W.
Sławka 2a
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę
na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
w sprawie założenia Przedszkola nr 437 w Warszawie, Trakt
Lubelski 89
w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w
Warszawie, ul. R. Pazińskiego 11A
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w
Warszawie, ul. Or – Ota 5 poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wawer
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wawer
m.st. Warszawy
Burmistrz Dz. Wawer
m.st. Warszawy

TAK
TAK

TAK
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK
TAK

Burmistrz Dz. Żoliborz
m.st. Warszawy
NIE

LXI

1649

8 lutego 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im.
Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Żoliborz
m.st. Warszawy
NIE

LXI

LXI

LXI

1650

1651

1652

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

8 lutego 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im.
Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18 a poprzez
zmianę siedziby
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Żoliborz
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. PragaPółnoc m.st. Warszawy

NIE

TAK

TAK

Uchwała nie będzie realizowana Dzielnica zrezygnowała z
udzielonego jej przez Radę
upoważnienia do zamiaru
przekształcenia poprzez likwidację
oddziałów przedszkolnych
Uchwała nie będzie realizowana Dzielnica zrezygnowała z
udzielonego jej przez Radę
upoważnienia do zamiaru
przekształcenia poprzez likwidację
oddziałów przedszkolnych
Uchwała nie będzie realizowana Dzielnica zrezygnowała z
udzielonego jej przez Radę
upoważnienia do zamiaru
przekształcenia poprzez likwidację
oddziałów przedszkolnych

LXI

1653

8 lutego 2018 r.

LXI

1654

8 lutego 2018 r.

LXI

1655

8 lutego 2018 r.

LXI

LXI

1656

1657

8 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Z….. P……… na działanie Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia skargi M……. L…….. na bezczynność
Prezydenta m.st. Warszawy

1658

8 lutego 2018 r.

LXI

1659

8 lutego 2018 r.

LXI

1660

8 lutego 2018 r.

LXI

1661

8 lutego 2018 r.

LXI

1662

8 lutego 2018 r.

LXII

LXII

LXII

LXII

LXII

LXII

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

w sprawie rozpatrzenia skargi B…… Z…… na działanie Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

8 lutego 2018 r.

LXI

LXII

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 262 Prezydent m.st.
Warszawy
w Warszawie, ul. Wilanowska 3
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Prezydent m.st.
Warszawy
Białołęka m.st. Warszawy
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Warszawy do dnia 16 listopada 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i
innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego
Warszawy
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot.
uch. Nr LX/1578/2018 w spr. zmiany nazwy ulicy w Dz.
Śródmieście)
w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Miasta
Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego w
2018 roku

1 marca 2018 r.

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do
Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich

1 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w części
(dot. uch. Nr LVIII/1508/2017 mpzp rej. ul. św. Wincentego)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego

Burmistrz Dz. Wesoła
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu
Komisja Rewizyjna

TAK
TAK
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

TAK
TAK
TAK
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy i
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

grupa radnych

Prezydent m.st.
Warszawy

grupa radnych

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

grupa radnych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

W trakcie

TAK

TAK

TAK

TAK

sprawa w sądzie

trwa procedura planistyczna

LXII

LXII

LXII

LXII

LXII

1670

1671

1672

1673

1674

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej – część II

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących
w odniesieniu do pomnika przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty (ul. Dunajecka)
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona
Lipkowskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 6 oraz
wchodzących w jego skład przedszkola i szkoły poprzez zmianę
ich siedziby
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 126 w Warszawie,
ul. Wokalna 1

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

LXII

1676

1 marca 2018 r.

LXII

1677

1 marca 2018 r.

LXII

1678

1 marca 2018 r.

LXII

1679

1 marca 2018 r.

LXII

LXII

LXII

1681

1682

1683

1684

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

1 marca 2018 r.

LXII

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego

1675

1680

Prezydent m.st.
Warszawy

1 marca 2018 r.

LXII

LXII

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Nr XLIX/1330/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony
Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4 poprzez likwidację
oddziałów przedszkolnych
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny
Kosmowskiej w Warszawie, ul. Sarabandy 16/22 poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana
Brzechwy w Warszawie, ul. E. Dembowskiego 9 poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Ochrony
Środowiska
Biuro Polityki Lokalowej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

W trakcie

trwa procedura planistyczna

W trakcie

trwa procedura planistyczna

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

LXII

LXII

LXII

LXII

1685

1686

1687

1688

1 marca 2018 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w
Warszawie, ul. Mandarynki 1 poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych

Prezydent m.st.
Warszawy

1 marca 2018 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie,
ul. S. Kopcińskiego 7 poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych

Prezydent m.st.
Warszawy

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

LXII

1689

1 marca 2018 r.

LXII

1690

1 marca 2018 r.

LXII

LXII

LXII

LXII

LXII

LXII

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Warszawie, ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3 oraz szkoły i
przedszkola wchodzących w jego skład
w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 198 z Oddziałami
Integracyjnymi „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, ul. S.
Bartosika 5
w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr
135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie, ul. J.
Lewartowskiego 2
w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 8 w
Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 12b oraz szkoły i przedszkola
wchodzących w jego skład
w sprawie założenia CLXII
w Warszawie, ul. Turmoncka 2

Liceum

Ogólnokształcącego

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 128 w Warszawie,
ul. H. Sternhela 40
zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze
m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy
TAK

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy
TAK

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Praga Płd.
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Praga Płd.
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Targówek
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Targówek
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Targówek
m.st. Warszawy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

TAK

LXII

LXII

LXII

LXII

LXII

1697

1698

1699

1700

1701

1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 136 w Warszawie,
ul. A. Dobiszewskiego 3a

1 marca 2018 r.

w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy (ul. Irgi)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy (Park Tadeusza Mazowieckiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r.

LXII

1702

1 marca 2018 r.

LXII

1703

1 marca 2018 r.

LXII

1704

1 marca 2018 r.

LXIII

1705

22 marca 2018 r.

LXIII

1706

22 marca 2018 r.

LXIII

1707

22 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia
Społecznego „Wieczyste”

petycji

Stowarzyszenia

Interesu

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr 1697 z dn.
01.03.2018 r. spowodowała zmianę aktu
założycielskiego Przedszkola nr 136 (z uwagi
na zmianę adresu Przedszkola). WSA uchylił
zarządzenie zastępcze Wojewody
Mazowieckiego dot. zmiany nazwy ul. A.
Dobiszewskiego na ul. A. Bienia (przywrócona
została nazwa ul. A. Dobiszewskiego). Biuro
Edukacji po konsultacji z Biurem Prawnym
poinformowało w dn. 13.02.2019 r. WOW dla
Dzielnicy Wola, że nie nie ma potrzeby
przygotowywania nowej uchwały Rady m.st.
Warszawy w przedmiotowym zakresie
(Przedszkole powinno posługiwać się aktem
założycielskim sprzed zmiany nazwy na ul. A.
Bienia)

Burmistrz Dz. Wola
m.st. Warszawy

TAK

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Komisja Budżetu i
Finansów
Biuro Organizacji
Urzędu
Biuro Organizacji
Urzędu
Biuro Organizacji
Urzędu

w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy i
Przewodniczący
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy na lata 2018-2045
w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na
2018 rok

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Planowania
Budżetowego
Biuro Planowania
Budżetowego

TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW
W trakcie

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

LXIII

1708

22 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie,
nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej

Prezydent m.st.
Warszawy

Sprawa jest na etapie finalizacji.
Ze strony Urzędu dokonano
wszystkich czynności i przekazano
dokumenty do notariusza
niezbędne do podpisania aktu
darowizny. Parafia nie przekazała
jeszcze notariuszowi dokumentów,
które jej dotyczą – dlatego też
czekamy na wyznaczenie terminu
aktu po uzupełnieniu przez Parafię
dokumentacji

grupa radnych

W TRAKCIE

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady
m.st. Warszawy

w sprawie podziału Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w sprawie podziału Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na
okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie podziału Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na
okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy
Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

LXIII

1716

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na
okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

LXIII

1717

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

LXIII

1718

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

LXIII

LXIII

1719

1720

LXIII

1721

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

LXIII

1722

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

LXIII

LXIII

1723

1724

LXIII

1725

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na
okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzedzie
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Marketingu Miasta

LXIII

1726

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

LXIII

1727

22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na okręgi
wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

LXIII

1728

22 marca 2018 r.

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

LXIII

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

w
sprawie
pozostawienia
samorządowemu
zakładowi
budżetowemu pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
nadwyżki środków obrotowych za rok 2017
w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznej Nagrody Warszawskiego Mistrza
Ortografii Polskiej, Warszawskiego Wicemistrza Ortografii
Polskiej, oraz Drugiego Warszawskiego Wicemistrza Ortografii
Polskiej w konkursie „Dyktando Warszawskie”

TAK

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Parku Olszyna

Prezydent m.st.
Warszawy

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej
części osiedla Stokłosy
zmieniająca uchwałę Nr LVI/1516/2005 Rady miasta stołecznego
Warszawy z dnia 8 lipca 2005 r.  w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Służewa
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st.
Warszawy
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego
na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki

TAK

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Rozwoju
Gospodarczego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

TAK

W trakcie

trwa procedura planistyczna

W trakcie

trwa procedura planistyczna

TAK

TAK

LXIII

1736

22 marca 2018 r.

LXIII

1737

22 marca 2018 r.

LXIII

1738

22 marca 2018 r.

LXIII

1739

22 marca 2018 r.

LXIII

LXIII

1740

1741

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

LXIII

1742

22 marca 2018 r.

LXIII

1743

22 marca 2018 r.

LXIII

1744

22 marca 2018 r.

LXIII

LXIII

LXIII

1745

1746

1747

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie
m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
w sprawie zmiany statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny
Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program
profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy
ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st.
Warszawy” na lata 2018 – 2019
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program
profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla
uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”
na lata 2018 – 2019
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program
polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy
dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st.
Warszawy” na lata 2018 – 2019
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program
badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół
podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2018 – 2019
w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone
wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób,
które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na
realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni
i likwidują piec na paliwo stałe
w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych
uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego
programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100 %” na
dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze
środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji
polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo
stałe
w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w
2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Podatków i
Egzekucji

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

W trakcie

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

W trakcie

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

TAK

Program obowiązuje 2018-2019 i jego
realizacja zakończy się w 2019 r.

W trakcie
Program obowiązuje 2018-2019 i jego
realizacja zakończy się w 2019 r.

W trakcie
Program obowiązuje 2018-2019 i jego
realizacja zakończy się w 2019 r.

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

TAK

TAK

Program obowiązuje 2018-2019 i jego
realizacja zakończy się w 2019 r.

LXIII

LXIII

1748

1749

22 marca 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych
nauczycieli
oraz
obniżania
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Biuro Edukacji
TAK

22 marca 2018 r.

w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1
poprzez zmianę ich siedziby

22 marca 2018 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124
im. Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47
poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wawer
m.st. Warszawy

w sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 70 w Warszawie, ul. G. Bruna 11

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej
Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze
m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze
m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji na rok 2018

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wesoła
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wawer
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji
TAK

LXIII

LXIII

1750

1751

22 marca 2018 r.

LXIII

1752

22 marca 2018 r.

LXIII

1753

22 marca 2018 r.

LXIII

1754

22 marca 2018 r.

LXIII

1755

22 marca 2018 r.

LXIII

1756

22 marca 2018 r.

LXIII

1757

22 marca 2018 r.

LXIII

LXIII

LXIII

1758

1759

1760

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

TAK

TAK
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Żoliborz
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wola
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. PragaPołudnie m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

TAK

TAK

TAK

TAK

Formalnie - zrealizowana.
Z uwagi na opóźnienie w inwestycji,
szkole wyznaczono tymczasową
siedzibę przy ul. Przedwiośnie 1 (pod
tym adresem funkcjonowała
dotychczas).

LXIII

LXIII

LXIII

1761

1762

1763

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr LXIII/1719/2018 Rady m.st. Warszawy z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzędzie
m.st. Warszawy

TAK

w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzędzie
m.st. Warszawy

TAK

1766

22 marca 2018 r.

LXIII

1767

22 marca 2018 r.

LXIII

1768

22 marca 2018 r.

LXIII

1769

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r.

LXIII

1772

22 marca 2018 r.

LXIII

1773

22 marca 2018 r.

LXV

LXV

1775

1776

TAK

TAK

LXIII

19 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Włodzimierza Boguckiego
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M….. M……… na sposób
załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani T……. K……. na bezczynność
Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i stanowiska Rady
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i stanowiska Rady
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru

TAK

19 kwietnia 2018 r.

22 marca 2018 r.

1774

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu / Z-ca Urzędnika
Wyborczego w Urzędzie
m.st. Warszawy

1765

LXV

Burmistrz Dz. Targówek
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

LXIII

1771

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

zmieniająca uchwałę nr LXIII/1715/2018 Rady m.st. Warszawy z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Praga
Północ m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy
Praga Północ m.st. Warszawy

22 marca 2018 r.

LXIII

Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy

Komisja ds.
Nazewnictwa Miejskiego

1764

1770

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

LXIII

LXIII

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2018 rok
w
sprawie
pozostawienia
samorządowemu
zakładowi
budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy (dot. ul. Rozwojowej)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (dot. ul. Fort Służew)
w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (dot. Placu Ireneusza Gugulskiego)
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (dot. ul. Mariana Zdziechowskiego)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy (dot. ul. Limonki)

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Biuro Organizacji
Urzędu
Biuro Organizacji
Urzędu

TAK
TAK

LXV

LXV

LXV

LXV

LXV

LXV

LXV

LXV

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Żoliborza Południowego
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st.
Warszawy
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg na
terenie m.st. Warszawy do kategorii dróg gminnych oraz
pozbawienia niektórych dróg na terenie m.st. Warszawy kategorii
dróg gminnych

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez m.st. Warszawa w
drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
położonej przy ul. Rydygiera

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w Warszawie
wkładu
niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st.
Warszawę prawa własności nieruchomości położonej w
Warszawie przy ul. Ostródzkiej
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st.
Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w
Warszawie w rejonie ulicy Kartograficznej i ulicy Siecznej

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

1786

19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego

19 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w
szkołach
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę
zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych m.st. Warszawy

1) Zarządzenie nr 161/2019 r z dnia
05.02.2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie przez m. st.
Warszawa w drodze darowizny na
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
położonej przy ul. Rydygiera
2) Przygotowanie protokołu z rokowań
pomiędzy Skarbem Państwa a m.st.
Warszawa oraz dokumentów
niezbędnych do podpisania aktu
notarialnego.

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

LXV

tak

TAK

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

19 kwietnia 2018 r.

1788

grupa radnych

Prezydent m.st.
Warszawy

1785

LXV

Prezydent m.st.
Warszawy

zmieniająca uchwałę w sprawie Pomnika Żołnierzy Batalionów
Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet

LXV

1787

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

19 kwietnia 2018 r.

w sprawie warunków całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w
domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym

LXV

Prezydent m.st.
Warszawy

W TRAKCIE

W TRAKCIE

W TRAKCIE
TAK
TAK

TAK
TAK

Realizacja w I połowie 2019 r.
Czekamy na decyzję Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Czekamy na decyzję Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Za realizacje uchwały odpowiada
Dzielnica Mokotów, Inwestor
przekazał model pomnika do odlewni.
Dokumentacja projektowa terenu
wokół pomnika jest w trakcie
realizacji.

LXV

LXV

LXV

1789

1790

1791

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

LXV

1792

19 kwietnia 2018 r.

LXV

1793

19 kwietnia 2018 r.

LXV

LXV

LXV

1794

1795

1796

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

LXVI

1797

10 maja 2018 r.

LXVI

1798

10 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura
Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych
biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i
statutów
niektórych
jednostek
obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek oświatowych
w sprawie zmiany imienia i nazwy Szkoły Podstawowej nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Warszawie,
ul. Drewniana 8

w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul.
W. Rzymowskiego 38 oraz szkół wchodzących w jego skład

w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o
wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st.
Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o
wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana P…….. B………..
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Janusza Kołodziejskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy na lata 2018-2045
w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy
na 2018 rok

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

W dniu 7 grudnia 2018 r. Naczelny
Sąd Administracyjny oddalił skargi
kasacyjne Wojewody
Mazowieckiego od Wyroków
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z
28, 29, 30 maja, 5, 7, 12, 28
czerwca 2018 r. uchylających
zarządzenia zastępcze Wojewody
Mazowieckiego z dnia 9 listopada
2017 r. w przedmiocie zmiany
nazw ulic w m.st. Warszawie.
Uchylone zarządzenie stanowiło
podstawę podjęcia przez Radę
m.st. Warszawy uchwały nr
LXV/1791/2018 z 19.04.2018 r.

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

NIE

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Biuro Rozwoju
Gospodarczego

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Biuro Rozwoju
Gospodarczego

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

W trakcie

TAK

TAK

Komisja ds.
Nazewnictwa Miejskiego
Komisja ds.
Nazewnictwa Miejskiego
Biuro Planowania
Budżetowego
Biuro Planowania
Budżetowego

TAK

TAK
TAK
TAK

TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW

LXVI

LXVI

1799

1800

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

LXVI

1801

10 maja 2018 r.

LXVI

1802

10 maja 2018 r.

LXVI

1803

10 maja 2018 r.

LXVI

1804

10 maja 2018 r.

LXVI

1805

10 maja 2018 r.

LXVI

1806

10 maja 2018 r.

LXVI

1807

10 maja 2018 r.

LXVI

1808

10 maja 2018 r.

LXVI

1809

10 maja 2018 r.

LXVI

1810

10 maja 2018 r.

LXVI

1811

10 maja 2018 r.

LXVI

1812

10 maja 2018 r.

LXVI

1813

10 maja 2018 r.

LXVI

1814

10 maja 2018 r.

LXVI

1815

10 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część I - Sadul
w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego
Warszawy do 2030 roku

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Funduszy
Europejskich i Polityki
Rozwoju

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy
kontroli w zakresie działań dotyczących procedury sporządzenia Przewodniczący
grupa radnych
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Komisji Rewizyjnej
nieruchomości przy ul.Drewnianej 10/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu Prezydent m.st.
Biuro Polityki Lokalowej
Warszawy
bonifikaty
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu Prezydent m.st.
Biuro Polityki Lokalowej
Warszawy
bonifikaty
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
Gromada –„Bookmacher”)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
Mercure Grand –„Bookmacher”)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
Gromada – ZPR)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel
Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
Sofitel Victoria –„Bookmacher”)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel
Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
Sofitel Victoria - ZPR)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
Gromada – Finkorp)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Centrum Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
LIM - Casinos Poland)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Centrum Prezydent m.st.
Biuro Rozwoju
Warszawy
Gospodarczego
LIM - Tullos Investments)
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
Prezydent m.st.
Biuro Ochrony
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko
Warszawy
Środowiska
Czerniakowskie I
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
Prezydent m.st.
Biuro Ochrony
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko
Warszawy
Środowiska
Czerniakowskie II
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
Prezydent m.st.
Biuro Ochrony
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko
Warszawy
Środowiska
Czerniakowskie III
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med.
Prezydent m.st.
Biuro Nadzoru
Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
Warszawy
Właścicielskiego
pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki

TAK
W TRAKCIE

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Strategia #Warszawa2030
obowiązuje do 2030 roku. Do tego
momentu istnieje obowiązek jej
monitoringu, oceny i aktualizacji.

LXVI

LXVI

LXVI

1816

1817

1818

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców
udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
w sprawie zmiany adresu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
nr 1 „SOS” w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 36 oraz szkoły
specjalnej wchodzącej w jego skład
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 214 im. Janiny
Krzemińskiej w Warszawie, ul. gen. W. Czumy 6

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Praga
Północ m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy
Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy

LXVI

1819

10 maja 2018 r.

LXVI

1820

10 maja 2018 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola nr 63 w Warszawie przy
ul. Bolkowskiej 4 oraz zmiany struktury organizacyjnej
Przedszkola nr 435 w Warszawie przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24

Prezydent m.st.
Warszawy

10 maja 2018 r.

sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie, ul. J.
Bruna 11

Prezydent m.st.
Warszawy

LXVI

LXVI

1821

1822

10 maja 2018 r.

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 317 „Smykolandia”
w Warszawie, ul. P. Gruszczyńskiego 11

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

TAK

tak
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

TAK

W dniu 7 grudnia 2018 r. Naczelny
Sąd Administracyjny oddalił skargi
kasacyjne Wojewody
Mazowieckiego od Wyroków
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z
28, 29, 30 maja, 5, 7, 12, 28
czerwca 2018 r. uchylających
zarządzenia zastępcze Wojewody
Mazowieckiego z dnia 9 listopada
2017 r. w przedmiocie zmiany
nazw ulic w m.st. Warszawie.
Uchylone zarządzenie stanowiło
podstawę podjęcia przez Radę
m.st. Warszawy uchwały nr
LXVI/1822/2018 z 10.05.2018 r.

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

NIE
LXVI

LXVI

1823

1824

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. M.
Hemara 8

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul.
Głębocka 66

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

LXVI

1825

10 maja 2018 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum Warszawy

LXVI

1826

10 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Kultury
Biuro Kultury

TAK

TAK
TAK
TAK

LXVI

LXVI

1827

1828

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy (Skwer Jerzego Jarnuszkiewicza)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy (ul. Porośle )

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

TAK

LXVI

1829

10 maja 2018 r.

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy i w Dzielnicy Targówek (dot. ul. Zabranieckiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1830

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy (Skwer Stefana Kuryłowicza)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1831

10 maja 2018 r.

sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy (Skwer Integracji)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1832

10 maja 2018 r.

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy (dot. ul. Słonecznikowej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1833

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy (dot. ul. Strażackiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1834

10 maja 2018 r.

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. Pałuków)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1835

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. Ogrody Przyjaciół)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1836

10 maja 2018 r.

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. Leliwitów)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1837

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. Kościeszów)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1838

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. Szafrańców)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1839

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Wita Stwosza)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1840

10 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. Księcia Jaremy)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVI

1841

10 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących
o Niepodległość 1956-89

LXVI

1842

10 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących
o Niepodległość 1956-89

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Komisja Infrastruktury i
Inwestycji
Komisja Infrastruktury i
Inwestycji

TAK

TAK

LXVI

LXVI

LXVI

LXVI

LXVI

LXVII

LXVII

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

10 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

LXVII

1850

24 maja 2018 r.

LXVII

1851

24 maja 2018 r.

LXVII

LXVII

LXVII

LXVII

1852

1853

1854

1855

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia
Społecznego „Wieczyste”

petycji

w sprawie rozpatrzenia
Społecznego „Wieczyste”

petycji

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia

Interesu
Interesu

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…….. P…….. na Prezydenta
m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi T…… S………………. na działanie
Zarządu Dróg Miejskich
w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Zarządu Dróg Miejskich

A……

S……………….

w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy
o zaopiniowanie zmian w Statucie m.st. Warszawy
w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st.
Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto
porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów
za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st.
Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci
tych osób
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc
noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników posiedzenia
Parlamentu Dzieci i Młodzieży
w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w
systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w
związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów
piłki nożnej na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie w 2018
roku

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy i
Prezydent m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Komisja Infrastruktury i
Inwestycji
Komisja Rozwoju
Gospodarczego

TAK

TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

TAK

TAK
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

TAK

TAK

w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w trakcie

trwa procedura planistyczna

LXVII

LXVII

LXVII

LXVII

1856

1857

1858

1859

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

LXVII

1860

24 maja 2018 r.

LXVII

1861

24 maja 2018 r.

LXVII

1862

24 maja 2018 r.

LXVII

1863

24 maja 2018 r.

LXVII

1864

24 maja 2018 r.

LXVII

1865

24 maja 2018 r.

LXVII

1866

24 maja 2018 r.

LXVII

1867

24 maja 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okolic Ogrodu Krasińskich
w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st.
Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w
dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni
artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali
użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3
lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po
umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym
samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st.
Warszawy
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
położonej przy al. Stanów Zjednoczonych ….
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez
jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie
sportu, turystyki i wypoczynku w ramach Warszawskiego
Programu „Lato/Zima w Mieście”
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu
polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby
nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem
życia”
w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu
polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie
osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i
schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa
w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu
polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie
osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo –
Leczniczym Sp. z o. o.
w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu
promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc
noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z
Białorusi

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy oraz
organy dzielnic
m.st. Warszawy

Biuro Polityki Lokalowej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej
Biuro Polityki
Zdrowotnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w trakcie

zmiana weszła w życie, już
obowiązuje; zarządzenie w
opracowaniu

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji
TAK

LXVII

LXVII

LXVII

LXVII

1868

1869

1870

1871

24 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i
placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy
przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Prezydent m.st.
Warszawy

24 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 356
w Warszawie, ul. Głębocka 66

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul.
Syta 123

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul.
Prymasa A. Hlonda 20J
w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul.
Radosna 11

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy
Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.

LXVII

1872

24 maja 2018 r.

LXVII

1873

24 maja 2018 r.

Biuro Edukacji
TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

LXVII

1874

24 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy (ul. Karmelowa)

LXVII

1875

24 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Faworytki)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVII

1876

24 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Budzikowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy i
Przewodniczący
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

tak

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Długu i
Restrukturyzacji
Wierzytelności

LXVIII

LXVIII

LXVIII

LXVIII

1877

1878

1879

1880

7 czerwca 2018 r.

7 czerwca 2018 r.

7 czerwca 2018 r.

7 czerwca 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Władysława Łokietka
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy
Północnej
w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie należności
m.st. Warszawy przypadających od Polonii Warszawa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 6/102, z tytułu
opłat za korzystanie w latach 2015-2017 z infrastruktury
sportowej, położonej w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6

TAK

W TRAKCIE

trwa procedura planistyczna
zgodnie z zawartą umową umorzenie
kwoty 732.762,50 zł nastąpi, pod
warunkiem spłaty przez Polonię
Warszawa S.A. 386.919,00 zł w
termine do 30.06.2020 r.

LXVIII

1881

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1882

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1883

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1884

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1885

7 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. L.
Rydygiera 3a
w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w
odniesieniu do pomnika przyrody
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2018
w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku
Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. Janka Bytnara
„Rudego” 19

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Ochrony
Środowiska

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wola
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Centrum Komunikacji
Społecznej

w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m.st. Warszawy
pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

W TRAKCIE

Uchwała jest realizowana na bieżąco. W
2018 r. mieszkańcy złożyli 66 wniosków
o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej, z których
zrealizowano 51.

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich

w trakcie

TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich

w trakcie

TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej

LXVIII

1886

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1887

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1888

7 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy (Bulwar Flotylli Pińskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVIII

1889

7 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy (ul. Dzikich Jabłoni)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXVIII

1890

7 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy
m.st. Warszawy (ul. Krajobrazowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Planowania
Budżetowego
Biuro Planowania
Budżetowego

LXVIII

1891

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1892

7 czerwca 2018 r.

LXVIII

1893

7 czerwca 2018 r.

LXIX

1894

14 czerwca 2018 r.

LXIX

1895

14 czerwca 2018 r.

w

Dzielnicy

Wawer

w sprawie wyrażenia opinii Rady m.st. Warszawy na temat
projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Państwowej Komisji
Wyborczej (uchwała PKW dot. podziału Dzielnicy Ochota na
okręgi)
w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Państwowej Komisji
Wyborczej (uchwała PKW dot. podziału Dzielnicy Praga Południe
na okręgi)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy na lata 2018-2045
w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy
na 2018 rok

w trakcie
TAK

uchwała planowana do realizacji do 2045
r

LXIX
LXIX
LXIX
LXIX

LXIX

LXIX

LXIX

LXIX

1896
1897
1898
1899

1900

1901

1902

1903

14 czerwca 2018 r.
14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st.
Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
m.st. Warszawy za 2017 rok
w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

14 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy

14 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku

14 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy

14 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej
opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: J.
Sowińskiego i Grodziskiej

14 czerwca 2018 r.

14 czerwca 2018 r.

LXIX

1905

14 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia
Społecznego „Wieczyste”

1907

5 lipca 2018 r.

petycji

Stowarzyszenia

w sprawie powołania doraźnej Komisji Cyfryzacji Rady m.st.
Warszawy
w sprawie utworzenia i prowadzenia samorządowej instytucji
kultury pod nazwą „Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja
Wajdy”

LXX

1908

5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Staromiejskiego Domu Kultury

LXX

1909

5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Teatru Lalka

LXX

1910

5 lipca 2018 r.

LXX

1911

5 lipca 2018 r.

LXX

1912

5 lipca 2018 r.

Interesu

w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji
kultury pod nazwą „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie”
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku
w sprawie przystąpienia Miasta Stołecznego Warszawy
do stowarzyszenia European Cities Marketing

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy i
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

TAK

TAK
TAK

TAK

trwają prace uzgodnieniowe
związane z podziałem
nieruchomości

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym

LXX

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Choszczówka

14 czerwca 2018 r.

14 czerwca 2018 r.

Komisja Rewizyjna

Prezydent m.st.
Warszawy

1904

1906

TAK

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
północnej części osiedla Stokłosy – część B

LXIX

LXIX

Komisja Rewizyjna

Prezydent m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Polityki
Zdrowotnej
Komisja Infrastruktury i
Inwestycji
grupa radnych

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

w trakcie
TAK

TAK
TAK

Biuro Kultury
TAK

Biuro Kultury
Biuro Kultury

TAK
TAK

Biuro Kultury
TAK

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy
Biuro Marketingu Miasta

TAK
TAK

trwa procedura planistyczna

LXX

LXX

LXX

LXX

LXX
LXX

1913

1914

1915

1916

1917
1918

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.
5 lipca 2018 r.

LXX

1919

5 lipca 2018 r.

LXX

1920

5 lipca 2018 r.

LXX

1921

5 lipca 2018 r.

LXX

1922

5 lipca 2018 r.

LXX

1923

5 lipca 2018 r.

LXX

1924

5 lipca 2018 r.

LXX

1925

5 lipca 2018 r.

LXX

1926

5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie
nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

trwa procedura planistyczna

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w
rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Zakola Wawerskiego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ
od ul. Chodzieskiej
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty (ul. Płocka)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty (ul. S. Banacha)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty (ul. Antka Rozpylacza)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego
Warszawy
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności
o charakterze cywilnoprawnym, przysługującej m.st. Warszawie od
Pana K….. P……
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w m.st.
Warszawie do kategorii dróg gminnych

LXX

1927

5 lipca 2018 r.

LXX

1928

5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1

5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

LXX

1929

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków
TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy oraz
organy dzielnic
m.st. Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

w trakcie

trwa procedura planistyczna

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Ochrony
Środowiska

w trakcie

trwa procedura planistyczna

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Biuro Rozwoju
Gospodarczego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Długu i
Restrukturyzacji
Wierzytelności

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

TAK

TAK
TAK
TAK

W TRAKCIE
TAK
TAK
TAK

umowa dotycząca ratalnej spłaty
należności jest w trakcie realizacji.
Ustalono 61 miesięcznych rat,
płatnych od 09.2018 r.

LXX

LXX

1930

1931

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

LXX

1932

5 lipca 2018 r.

LXX

1933

5 lipca 2018 r.

LXX

1934

5 lipca 2018 r.

LXX

1935

5 lipca 2018 r.

LXX

1936

5 lipca 2018 r.

LXX

1937

5 lipca 2018 r.

LXX

1938

5 lipca 2018 r.

LXX

1939

5 lipca 2018 r.

LXX

1940

5 lipca 2018 r.

LXX

LXX

LXX

1941

1942

1943

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock,
Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji na rok 2018
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy
w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st.
Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w
Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli Rady m.st. Warszawy i
wyboru dodatkowego przedstawiciela do składu Rady Społecznej
działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st.
Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w
zespół
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom
pomocy społecznej m.st. Warszawy
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
„Przystań”
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom
na Jagiellońskiej”
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany
statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania
pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st.
Warszawy
zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków
niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów
gromadzonych na tych rachunkach
w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 72 w Warszawie,
al. „Solidarności” 72A

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Infrastruktury
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

TAK
W TRAKCIE

uchwała wdrożona, obowiązująca,
zadanie stałe

TAK
TAK

TAK

W TRAKCIE

Uchwała wdrożona, obowiązująca

W TRAKCIE

Uchwała wdrożona, obowiązująca,
zadanie stałe

TAK

LXX

LXX

LXX

1944

1945

1946

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a poprzez zmianę siedziby

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany imienia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im.
Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, ul. Dolna 6

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy
Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 33 w Warszawie,
ul. Wilcza 63

LXX

1947

5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 "UNICEF"
w Warszawie, ul. Syta 123

LXX

1948

5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy

5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej
Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”

Prezydent m.st.
Warszawy

LXX

1949

LXX

1950

5 lipca 2018 r.

w sprawie zamiaru zmiany statutu
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

LXX

1951

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w
m.st. Warszawy (ul. J. Ciszewskiego)

LXX

1952

LXX

LXX

TAK

W TRAKCIE

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

TAK

Publicznej

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Włochy
m.st. Warszawy

W TRAKCIE

Dzielnicy Ursynów

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy (ul. Leśnej Jeżyny)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

1953

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy (ul. Rembrandta)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

1954

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy
m.st. Warszawy (ul. Żytnia)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

ulicy

Biblioteki

TAK

w

Dzielnicy

Wesoła

w związku z niedotrzymaniem
terminu przez najemcę oddziały będą
uruchomione 1 września 2019 roku.

Uchwała wdrożona, obowiązująca
Zarząd Dzielnicy Włochy w dniu 20
listopada 2018 r. podjął uchwałę Nr
CLXII/2159/18 w sprawie wystąpienia
do Prezydenta m.st. Warszawy o
podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w
sprawie zmiany statutu Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy. Projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy w sprawie zmiany
statutu Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
objęty został porządkiem obrad VI
sesji Rady m.st. Warszawy zwołanej
na dzień 24.01 br. Ww. uchwała
została zdjęta z porządku obrad i jej
uchwalenie planowane jest na
kolejnym posiedzeniu.

LXX

1955

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy (ul. Kolonijna)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXX

1956

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy (ul. Wzorzysta)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXX

1957

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
(ul. J. Bellottiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXX

1958

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy (ul. Fort Piłsudskiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXX

1959

5 lipca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
(ul. Herbu Oksza)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXX

1960

5 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy (ul. Gorąca, ul. Łucznicza)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
m.st. Warszawy kontroli w zakresie działań dotyczących procedury Przewodniczący
sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania Komisji Rewizyjnej
przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16

LXX

1961

LXX

1962

5 lipca 2018 r.

LXX

1963

5 lipca 2018 r.

LXXII

LXXIII

LXXIII

1964

1965

1966

20 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1967

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1968

30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i
wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady
m.st. Warszawy
zmieniająca uchwałę Nr LXIII/1714/2018 Rady m.st. Warszawy z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Praga Prezydent m.st.
Warszawy
Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy
Praga Południe m.st. Warszawy
zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady m.st. Warszawy kontroli w zakresie działań dotyczących
Przewodniczący
procedury
sporządzenia
projektu
miejscowego
planu
Komisji Rewizyjnej
zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul.
Drewnianej 10/16
w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad
Prezydent m.st.
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
Warszawy
szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Prezydent m.st.
Warszawy
m.st. Warszawy na lata 2018-2045
w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy Prezydent m.st.
Warszawy
na 2018 rok

Komisja Rewizyjna
TAK

grupa radnych

TAK

grupa radnych
TAK

Pełnomocnik ds.
organizacji wyborów i
referendów w m.st.
Warszawie

TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Biuro Edukacji
TAK

Biuro Planowania
Budżetowego
Biuro Planowania
Budżetowego

TAK
TAK

LXXIII

LXXIII

LXXIII

1969

1970

1971

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1972

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1973

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

1974

1975

1976

1977

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe
obwody głosowania
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i
aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania
Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania
Warszawskiego w 2018 roku
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Pełnomocnik ds.
organizacji wyborów i
referendów w m.st.
Warszawie
Pełnomocnik ds.
organizacji wyborów i
referendów w m.st.
Warszawie

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na
terenie miasta stołecznego Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Prezydent m.st.
Warszawy

grupa radnych

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji
informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w
drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w
Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul.
Jubilerskiej 6

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości
zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
przy ul. Mokotowskiej 16/20

TAK

TAK
TAK

TAK

w trakcie

Podatnicy mogą złożyć Zgłoszenie
zamiaru skorzystania ze zwolnienia
do 31 grudnia 2020 r.

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

TAK

w wykonaniu uchwały zarzadzeniem
nr 1637/2018 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 18.10.2018r.
nieruchomość przy ul Mokotowskiej
16/20 przeznaczono do oddania w
użytkowanie na rzecz Uniwersytetu
Warszawskiego - na cele statutowe.
Obecnie przygotowywany jest
protokół z rokowań w sprawie
uzgodnienia warunków obciążenia
prawem użytkowania tej
nieruchomości na rzecz UW.

LXXIII

LXXIII

1978

1979

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego
Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. poprzez umorzenie akcji
Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki o wartość wkładu niepieniężnego (aportu), stanowiącego
własność m.st. Warszawy na pokrycie nowych akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
Warszawa
Północ
Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego
na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w
budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie
dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie
zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym
podmiotem
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel
„Mercure Grand”/ZPR S.A)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul.
Senatorska 13/15 / Casino sp. z o.o.)

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

1980

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1981

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1982

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1983

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uzgodnienie
zmian w Statucie miasta stołecznego Warszawy

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy

30 sierpnia 2018 r.

Prezydent m.st.
Warszawy i
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży
Komentant Straży
Miejskiej m.st. Warszawy
Miejskiej m.st.
Warszawy

LXXIII

1984

1985

LXXIII

1986

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1987

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1988

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1989

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1990

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1991

30 sierpnia 2018 r.

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego
TAK

LXXIII

LXXIII

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (droga bez
nazwy)
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot.
odcinka ul. Cyrulików)
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul.
Szafrańców)
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul.
Kościeszów)
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy
pod nazwą Park Kultury w Powsinie

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego
o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w
celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki Lokalowej

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy
Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy

W TRAKCIE

TAK
TAK

TAK
TAK

Biuro Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego
TAK

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Sportu i Rekreacji

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Biuro Sportu i Rekreacji
TAK

zmiana weszła w życie, już
obowiązuje; zarządzenie w
opracowaniu

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

1992

1993

1994

1995

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1996

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1997

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1998

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

1999

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

LXXIII

LXXIII

2000

2001

2002

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st.
Warszawy
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wolski im.
dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej umowy najmu na okres do 5 lat
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie
przy ul. M.C. Coopera 5, na rzecz Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo
- Włochy
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie
przy ul. Powstańców Śląskich 19, na rzecz Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo
- Włochy
w sprawie przyznania Samodzielnemu Zespołowi Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota dotacji na
realizację w IV kwartale 2018 roku „Program ponadpodstawowej
opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od
alkoholu oraz profilaktyki i terapii FASD”
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy
finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji na doposażanie i
niezbędne remonty poradni uzależnień i współuzależnienia od
alkoholu, prowadzonych przez podmioty lecznicze, w których
realizowany jest
„Program
ponadpodstawowej
opieki
terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od
alkoholu i środków psychoaktywnych”

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Praga Płd.
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

TAK

TAK

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2011

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2012

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2013

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2014

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2015

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2016

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2017

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie
dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego w m.st. Warszawie
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st.
Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w
zespół
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i
połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Żłobek przy ul.
Muszlowej 17)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i
połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Żłobek przy ul.
Pawlikowskiego 2)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i
połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Żłobek przy ul.
Przybyszewskiego 70/72)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i
połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Żłobek przy ul.
Chodeckiej 2)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i
połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Żłobek przy ul.
Czerwona Droga 6)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i
połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Żłobek przy ul. 6
Sierpnia 1/5)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy
ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy
ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 52
w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 53
w Warszawie, ul. Akacjowa 15
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 54
w Warszawie, ul. Kinowa 19
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 55
w Warszawie, ul. S. Fiszera 28
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 56
w Warszawie, ul. Truskawkowa 5

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

LXXIII

2018

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2019

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2020

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2021

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2022

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2023

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2024

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2025

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2026

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

LXXIII

2027

2028

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 57
w Warszawie, ul. Książkowa 2
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 58 w
Warszawie, ul. Krzyżówki 24
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 59
w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 60
w Warszawie, ul. Rydygiera 8A
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 61
w Warszawie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A
w sprawie utworzenia Żłobka nr 62 w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja
2
w sprawie utworzenia Żłobka nr 63 w Warszawie, ul. Obrońców
Tobruku 9
w sprawie utworzenia Żłobka nr 64 w Warszawie, ul. Trakt
Lubelski 89
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i
osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123
w Warszawie, ul. Stefana Czarnieckiego 49

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Biuro Edukacji

30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i
placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy
przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

LXXIII

2029

30 sierpnia 2018 r.

LXXIII

2030

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursus
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wesoła
m.st. Warszawy

LXXIII

2031

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie,
ul. Wilanowska 3 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych w m.st. Warszawie

LXXIII

2032

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 385 w Warszawie,
ul. ZWM 10

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii
Kann w Warszawie, ul. ZWM 10

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany nazwy i adresu Przedszkola nr 430
w Warszawie, ul. Ceramiczna 11

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

LXXIII

2033

2034

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji
Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. M. Keniga 20

LXXIII

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

30 sierpnia 2018 r.

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

LXXIII

LXXIII

LXXIII

2035

2036

2037

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekształcenia oraz zmiany nazwy Ogniska Pracy
Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 w Warszawie, ul. G.
Bruna 11
w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Mokotów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich

TAK
TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW
w trakcie

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Teatru Kwadrat im. Edwarda
Dziewońskiego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biur Kultury

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

TAK

LXXIII

2038

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy (Skwer J. Rotblata)

LXXIII

2039

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy i w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul.
Kijowska)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2040

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy (ul. J.B. Flatta)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2041

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy (ul. gen. L. Rayskiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2042

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy (ul. Krzemieniecka)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2043

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Pejzażowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2044

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (ul. Welurowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2045

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (ul. Atłasowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2046

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (ul. Bajaderki)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2047

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy (skwer B. i S. Brukalskich)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2048

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy (ul. Bielika)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2049

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy (ul. Zielony Las)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2050

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Edwarda Józefa Abramowskiego)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2051

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy (Plac Tulipanów)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2052

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
(ulica Edwarda Habicha)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2053

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy (Skwer Miry Zimińskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2054

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy (Skwer Anieli Steinsbergowej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2055

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Anki Kowalskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2056

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Karoliny Lanckorońskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2057

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Zofii Kuratowskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2058

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy (Pasaż Wisławy Szymborskiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2059

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy (Skwer Hanki Bielickiej)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2060

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy (ul. Poematu)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2061

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy (Skwer I. B. Singera)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXIII

2062

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września – część I

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ul. Ostrobramskiej część III

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Siedliskowej część pierwsza

Prezydent m.st.
Warszawy

LXXIII

LXXIII

LXXIII

2063

2064

2065

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

tak

tak

tak

tak

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

LXXIII

2066

2067

2068

2069

2070

2071

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Centrum Rembertowa

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/429/2015 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r.

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXXI/650/2004 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 r.

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego rejonu Powiśla Południowego
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Karolówki

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

trwa procedura planistyczna

Prezydent m.st.
Warszawy

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Organizacji
Urzędu

LXXIII

2073

30 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji P…. R…..

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Komisja Rozwoju
Gospodarczego

w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO
dla uzdolnionych uczniów

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku
w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego
„Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu
Centrum Pomocy Rodzinie
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania
Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w
Warszawie

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

27 września 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych
gminy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

LXXIV

2075

27 września 2018 r.

LXXIV

2076

27 września 2018 r.

LXXIV

2077

27 września 2018 r.

LXXIV

2078

27 września 2018 r.

LXXIV

LXXIV

2079

2080

tak

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

30 sierpnia 2018 r.

27 września 2018 r.

tak

Prezydent m.st.
Warszawy

2072

2074

trwa procedura planistyczna

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

LXXIII

LXXIV

w trakcie

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
W TRAKCIE

uchwała wdrożona, obowiązująca,
dotyczy obowiązkowego zadania
Miasta

W TRAKCIE

uchwała wdrożona, obowiązująca,
dotyczy obowiązkowego zadania
Miasta

LXXIV

2081

27 września 2018 r.

LXXIV

2082

27 września 2018 r.

LXXIV

2083

27 września 2018 r.

LXXIV

2084

27 września 2018 r.

LXXIV

2085

27 września 2018 r.

LXXIV

2086

27 września 2018 r.

LXXIV

2087

27 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej
opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej położonej przy ulicy Sabały

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia
Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med.
Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital SOLEC spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie
nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej
spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie
nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Prezydent m.st.
Warszawy

Zrealizowanie uchwały wymaga
wydania Zarządzenia
wykonawczego Prezydenta.
Wydanie Zarządzenia uzależnione
jest od przekazania Miastu pełnej
dokumentacji przez WSM Ochota,
która zarządza przedmiotową
nieruchomością

Komisja Rozwoju
Gospodarczego

W TRAKCIE

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Nadzoru
Właścicielskiego

TAK

LXXIV

2088

27 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową
nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy przy ul. J.Ch. Paska

Prezydent m.st.
Warszawy

LXXIV

2089

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I

Prezydent m.st.
Warszawy

LXXIV

2090

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A

Prezydent m.st.
Warszawy

LXXIV

2091

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów –
część II

Prezydent m.st.
Warszawy

LXXIV

2092

27 września 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/520/2015 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r.

Prezydent m.st.
Warszawy

LXXIV

2093

27 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie skweru „Orszy”

Prezydent m.st.
Warszawy

27 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej

Prezydent m.st.
Warszawy

27 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al.
Komisji Edukacji Narodowej

LXXIV

LXXIV

LXXIV

LXXIV

LXXIV

2094

2095

2096

2097

2098

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

LXXIV

2099

27 września 2018 r.

LXXIV

2100

27 września 2018 r.

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Muranów – część zachodnia

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i
Mostu Marii Skłodowskiej-Curie
w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla m.st. Warszawy
w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019
roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Dz. Żoliborz
m.st. Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

W TRAKCIE

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy oczekuje
obecnie na aktualizację zaświadczeń
dot. braku roszczeń do nieruchomości
w celu przygotowania zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy w
sprawie obciążenia nieruchomości
gruntowej służebnością. Odpowiedzi
w powyższej sprawie nie udzielił
ciągle Wojewoda Mazowiecki.

TAK

TAK

TAK

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

trwa procedura planistyczna

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w trakcie

trwa procedura planistyczna

w trakcie

trwa procedura planistyczna

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Ochrony
Środowiska

Prezydent m.st.
Warszawy

Centrum Komunikacji
Społecznej

TAK

w trakcie
trwa procedura planistyczna

TAK

W TRAKCIE

program obowiązuje w 2019 roku, więc
obecnie jest w trakcie realizacji

LXXIV

2101

27 września 2018 r.

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

W trakcie

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

2103

27 września 2018 r.

LXXIV

2104

27 września 2018 r.

LXXIV

2106

27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze
m.st. Warszawy

LXXIV

2107

27 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2018-2022

LXXIV

2108

27 września 2018 r.

LXXIV

2109

27 września 2018 r.

LXXIV

2110

27 września 2018 r.

LXXIV

LXXIV

2112

2113

W TRAKCIE

w sprawie intencji przystąpienia do prac mających na celu
utworzenie parku kulturowego

LXXIV

2111

Centrum Komunikacji
Społecznej

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

LXXIV

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

2102

2105

materialnej
stołecznego

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty (ul. Lipowa)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty (ul. Marszałkowska)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2019 rok

LXXIV

LXXIV

w
sprawie
zasad
przyznawania
pomocy
dla doktorantów w formie stypendiów miasta
Warszawy

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady
m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w
Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Rembertów
w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady
m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Białołęka
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 385 w Warszawie, ul.
A. Romockiego „Morro” 10

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

Biuro Podatków i
Egzekucji

TAK

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków
W TRAKCIE

Trwa procedura podpisania Zarządzenia
Prezydenta w sprawie postępowania w
toku przyznawania stypendiów miasta
stołecznego Warszawy dla doktorantów;
nastepnie przystepujemy do realizacji.

Przygotowywany jest materiał
określający ramy do postępowania
konkursowego na koncepcję
parku Starej i Nowej Pragi.
Konkurs planowany na II połowę
br.

Warszawski Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego obowiązuje na lata 2018-2022,
jego realizacja zakończy się w 2022 r.

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Białołęka
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Paga
Południe m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

W TRAKCIE

TAK

TAK

uchwała wchodzi w życie z dniem 1
września 2019 r.

LXXIV
LXXIV

LXXIV

LXXIV

LXXIV

LXXIV

LXXIV

LXXIV

2114
2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

27 września 2018 r.

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 81 im. Lucjana
Rudnickiego w Warszawie, ul. Puszczyka 6

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

27 września 2018 r.

w sprawie założenia Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki
24

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy

27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w m.st. Warszawie

27 września 2018 r.

w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

27 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji na rzecz Równości
i Emancypacji STER oraz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K….. R….. na Dyrektora
Zarządu Transportu Miejskiego
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B…. Z….. na Dyrektora
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M…. D…… na Dyrektora
Zarządu Transportu Miejskiego

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku

LXXV

2122

18 października 2018 r.

LXXV

2123

18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Weterana”

LXXV

2124

18 października 2018 r.

2125

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uzgodnienie
18 października 2018 r.
zmian w Statucie miasta stołecznego Warszawy

LXXV

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez
weteranów, w ramach Programu „Warszawska Karta Weterana”, z

Prezydent m.st.
Warszawy

TAK
TAK

Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy
W TRAKCIE

Prezydent m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich
Komisja ds.
Nazewnictwa Miejskiego

trwają rozmowy dotyczące terminu
przekazania
lokalu przy ul. Sarmackiej 4, w
którym planuje się zorganizowanie
oddziałów zamiejscowych
Przedszkola nr 424 im. Królowej
Marysieńki
TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW

w trakcie

TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK
W TRAKCIE

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy

grupa radnych
grupa radnych
Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy

TAK
TAK

TAK

Muzeum Powstania Warszawskiego
jest w kontakcie z 3 laureatami w celu
ustalenia sposobu przekazania
nagrody(1-laureat mieszkający w
Australii - chciał otrzymać nagrodę
przekazem pocztowym - Urząd nie
ma takiej możliwości
2-laureat mieszkający w Kanadzie podobnie
3- laureat mieszkający w USA chciał
przekazać nagrodę dla jakiejś
instytucji charytatywnej, ale nie
wskazał jej).

LXXV

2126

LXXV

2127

LXXV

LXXV

LXXV

LXXV

LXXV

LXXV

LXXV

LXXV

2128

2129

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st.
Warszawy na lata 2018-2045
w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy
18 października 2018 r.
na 2018 rok

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Planowania
Budżetowego
Biuro Planowania
Budżetowego

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
18 października 2018 r. jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Prezydent m.st.
Warszawy

grupa radnych

18 października 2018 r.

18 października 2018 r.

tak

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Winnicy Północnej – część I

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Centralnego

Prezydent m.st.
Warszawy

trwa procedura planistyczna

w trakcie

trwa procedura planistyczna

2131

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
18 października 2018 r. zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bruna,
Rakowiecka i Al. Niepodległości

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
w trybie bezprzetargowym nieruchomości uregulowanej w KW Nr
WA1M/00477312/8 oraz części nieruchomości uregulowanych w
18 października 2018 r. KW Nr WA1M/00477696/3 i w KW Nr WA1M/00142048/9,
położonych przy ul. Banacha/Grójeckiej wraz z przeniesieniem
prawa własności naniesień na rzecz TBS Praga Południe spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

2133

2134

2135

18 października 2018 r.

18 października 2018 r.

18 października 2018 r.

LXXV

2136

18 października 2018 r.

LXXV

2137

18 października 2018 r.

LXXV

2138

18 października 2018 r.

LXXV

2139

18 października 2018 r.

tak

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa
TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

Biuro Polityki Lokalowej

TAK

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

treśc uchwały uległa zmianie uchwałą
wprowadzoną uchwałą 59 z dnia 20
grudnia 2018 r.

w trakcie

18 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na
dzierżawę na okres 30 lat, nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Kawęczyńskiej
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez miasto stołeczne
Warszawę w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łochowskiej,
Siedleckiej i Kawęczyńskiej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
(Casinos
Poland sp. z o.o.)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
(Roskin
Investments sp. z o.o.)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Tullos
Investments sp. z o.o.)

TAK

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

2130

2132

TAK

Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Biuro Rozwoju
Gospodarczego

TAK
TAK
TAK

LXXV

2140

18 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Goldust
Investments sp. z o.o.)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Rozwoju
Gospodarczego

LXXV

2141

18 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hilton
Warsaw Hotel & Convention Centre - Casinos Poland sp. z o.o.)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Rozwoju
Gospodarczego

2142

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Hilton
18 października 2018 r. Warsaw Hotel & Convention Centre - Roskin Investments sp. z
o.o.)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Rozwoju
Gospodarczego

18 października 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Żoliborz
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wola
m.st. Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Ursynów
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Bemowo
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Targówek
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

LXXV
LXXV
LXXV

LXXV

2143
2144

2145

18 października 2018 r.

18 października 2018 r.

LXXV

2146

18 października 2018 r.

LXXV

2147

18 października 2018 r.

LXXV

2148

18 października 2018 r.

LXXV

2149

18 października 2018 r.

LXXV

LXXV
LXXV

2150

2151
2152

18 października 2018 r.

18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
Warszawie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2018 rok

18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 65 w Warszawie, ul. Spartańska 2

LXXV

2153

18 października 2018 r.

LXXV

2154

18 października 2018 r.

LXXV

2155

18 października 2018 r.

LXXV

2156

18 października 2018 r.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań
Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 – 2021
w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 –
2021
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy
finansowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
W TRAKCIE

uchwała wdrożona, w realizacji do
końca 2021 r.

W TRAKCIE

uchwała wdrożona, w realizacji do
końca 2021 r.

W TRAKCIE

uchwała wdrożona, w realizacji do
końca 2019 r.

TAK

LXXV

2157

18 października 2018 r.

LXXV

2158

18 października 2018 r.

LXXV

2159

18 października 2018 r.

LXXV

2160

18 października 2018 r.

LXXV

2161

18 października 2018 r.

w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom
przy Chełmżyńskiej”
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
„Bezpieczny Dom”
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
„Bezpieczna Wyspa”
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
„Zielona Sąsiedzka”
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany
statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty netto Szpitala
Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej”
w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za rok obrotowy 2017
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora
Gomulickiego w Warszawie, ul. Zwycięzców 44

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Zdrowotnej

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Praga Płd.
m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

LXXV

2162

18 października 2018 r.

LXXV

2163

18 października 2018 r.

2164

zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Wojciecha
18 października 2018 r.
Korfantego

LXXV

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
18 października 2018 r. przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st.
Warszawy
w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się
18 października 2018 r. o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

W TRAKCIE

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Administracji i
Spraw Obywatelskich

W TRAKCIE

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy (ul. Bazaltowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Suwak)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

18 października 2018 r. miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (dot.

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXV

2165

LXXV

2166

LXXV

2167

18 października 2018 r.

LXXV

2168

18 października 2018 r.

LXXV

2169

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy obiektowi
skweru Anki Kowalskiej)

LXXV

2170

18 października 2018 r.

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy (rondo Pelczara)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

LXXV

2171

18 października 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w
m.st. Warszawy (ul. Muślinowa)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

TAK

Dzielnicy Ursynów

W konkursie wyłoniono wykonawcę
koncepcji pomnika i podpisano
umowę na wykonanie modelu
pomnika, termin realizacji 29 marca
2019 r.

TRWA WYMIANA DOKUMENTÓW

w sprawie nadania nazwy ulicy w
m.st. Warszawy (ul. Koronkowa)

Dzielnicy Ursynów

LXXV

2172

18 października 2018 r.

LXXV

2173

18 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Polski

LXXVII

2174

8 listopada 2018 r.

LXXVII

2175

8 listopada 2018 r.

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2018-2019
(2018,2019)
w sprawie rozpatrzenia
Społecznego „Wieczyste”

petycji

Stowarzyszenia

Interesu

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Prezydenta
m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na Dyrektora Zarządu
Transportu Miejskiego

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na Prezydenta m.st.
Warszawy

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na Dyrektora Zarządu
Transportu Miejskiego

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na działanie Prezydenta
m.st. Warszawy

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Dyrektora
Urzędu Pracy m.st. Warszawy

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na Dyrektora Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Dyrektora
Zarządu Transportu Miejskiego

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Geodezji i
Katastru / Biuro Kultury

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Księgowości i
Kontrasygnaty

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Komisja Infrastruktury i
Inwestycji

Komisja Infrastruktury i
Inwestycji

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII

LXXVII
LXXVII

LXXVII

LXXVII

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197
2198

2199

2200

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na działanie Dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Prezydenta
m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Recyklingu na działanie Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na działanie Prezydenta
m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … na Prezydenta m.st.
Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi DHL Express (Poland) sp. z o.o. na
działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na działanie Dyrektora
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy i
Dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy i
Dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich

8 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Namysłowskiej na
działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

8 listopada 2018 r.

Przewodnicząca
Rady m.st.
w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel
Warszawy i
27 na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
Dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich

8 listopada 2018 r.

w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez
dalszego biegu

8 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego
Okręgowego w Warszawie

ławników

do
do

Sądu

8 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego ławników
Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Sądu

8 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Komisja Rewizyjna
TAK

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy
Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

TAK

TAK

TAK

TAK

LXXVII

LXXVII

LXXVII

2201

2202

2203

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

8 listopada 2018 r.

LXXVII

2204

8 listopada 2018 r.

I

1

22 listopada 2018 r.

I

2

22 listopada 2018 r.

I

3

22 listopada 2018 r.

I

4

22 listopada 2018 r.

I

5

22 listopada 2018 r.

I

6

22 listopada 2018 r.

I

7

22 listopada 2018 r.

I

8

22 listopada 2018 r.

I

9

22 listopada 2018 r.

I

10

22 listopada 2018 r.

I

11

22 listopada 2018 r.

I

12

22 listopada 2018 r.

I

13

22 listopada 2018 r.

I

14

22 listopada 2018 r.

I

15

22 listopada 2018 r.

I

16

22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady m.st.
Warszawy
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy
/Dariusz Figura, Sławomir Potapowicz/
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji
Rady m.st. Warszawy
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i
innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st.
Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rady m.st. Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
grupa radnych
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

I

I

17

18

22 listopada 2018 r.

22 listopada 2018 r.

I

19

22 listopada 2018 r.

I

20

22 listopada 2018 r.

I

21

22 listopada 2018 r.

I

22

w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m.st.
Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st.
Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy
Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady m.st.
Warszawy

Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
I
I

I

23
24

25

II

26

II

27

II

II
II

28

29
30

22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot.
22 listopada 2018 r. uchwały Nr LXXIII/1973/2018 w spr. lokal. standardów
urbanist. na terenie m.st. W-wy)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta
6 grudnia 2018 r.
stołecznego Warszawy

Przewodnicząca
Rady m.st.
Warszawy

Biuro Kadr i Szkoleń

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

Gabinet Prezydenta m.st.
Warszawy
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Biuro Architektury i
Planowania
Przestrzennego

Prezydent m.st.
Warszawy

6 grudnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Żelaznej-część północna C

Prezydent m.st.
Warszawy

6 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Polityki
Mobilności i Transportu
Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Biuro Rozwoju
Gospodarczego

6 grudnia 2018 r.

II

31

6 grudnia 2018 r.

II

32

6 grudnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Mercure
Warszawa Grand - Medella)
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Gromada
Centrum - Medella)

TAK

TAK

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej

6 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego z dn. 21.12.2018 r.
(znak WNP-I.4131.216.2018)
stwierdzające nieważność uchwały w
części.

w trakcie
TAK

tak

tak

TAK
TAK
TAK
TAK

trwa procedura planistyczna

II

II

33

34

6 grudnia 2018 r.

6 grudnia 2018 r.

II

35

6 grudnia 2018 r.

II

36

6 grudnia 2018 r.

II

37

6 grudnia 2018 r.

II

38

6 grudnia 2018 r.

II

39

6 grudnia 2018 r.

II

40

6 grudnia 2018 r.

II

41

6 grudnia 2018 r.

II

42

6 grudnia 2018 r.

II

43

6 grudnia 2018 r.

II

44

6 grudnia 2018 r.

II

45

6 grudnia 2018 r.

II

46

6 grudnia 2018 r.

II

47

6 grudnia 2018 r.

III

III

48

49

13 grudnia 2018 r.

13 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji
TAK

Burmistrz Dz.
Śródmieście m.st.
Warszawy
Burmistrz Dz. Wilanów
m.st. Warszawy

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 203
w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8

Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej
Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
w sprawie przystąpienia m.st. Warszawy do Międzynarodowej
Sieci Miast Uchodźctwa (ICORN)
w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im.
Kazimierza Moczarskiego
w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy (Młynów)
w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy (Płocka)
w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy (Księcia Janusza)
w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy (Szwedzka)
w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy (Trocka)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy (ul. Józefa Piusa Dziekońskiego)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
(ul. Kompanii AK „Goplana”)
w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy (ul. Porajów)

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy (Skwer Nauczycieli Tajnego Nauczania)

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru

w sprawie powołania Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

grupa radnych

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Mienia Miasta i
Skarbu Państwa

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Funduszy
Europejskich i Polityki
Rozwoju

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018

Biuro Kultury
Biuro Kultury
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru

TAK
TAK
W TRAKCIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

czekamy na zgodę MSZ

III

50

13 grudnia 2018 r.

III

51

13 grudnia 2018 r.

III

52

13 grudnia 2018 r.

III

53

13 grudnia 2018 r.

III

54

13 grudnia 2018 r.

III

55

13 grudnia 2018 r.

III

56

13 grudnia 2018 r.

III

57

13 grudnia 2018 r.

III

58

13 grudnia 2018 r.

IV

59

20 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie do projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin:
Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast
Piastów i Pruszków
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st.
Warszawy
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich
obwodów od dnia 1 września 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i
placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy
przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Infrastruktury

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji

TAK

Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Edukacji
TAK

w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

Burmistrz Dz. Wola
m.st. Warszawy

w sprawie zmiany nazwy placu w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (pl. F.Keresztesa- Fischera)
w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy (pl. Klonowego Liścia)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy (ul. L.Pavarottiego)
w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy (Targówek Mieszkaniowy)
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości

Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy
Prezydent m.st.
Warszawy

Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru
Biuro Kultury / Biuro
Geodezji i Katastru

Prezydent m.st.
Warszawy

Prezydent m.st.
Warszawy

W TRAKCIE

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

Po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia zamiaru
utworzenia nowej filii Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i zamiaru
wprowadzenia stosownej zmiany w statucie
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy podjęta zostanie uchwała o zmianie
statutu Biblioteki a placówka funkcjonująca na
zasadach punktu bibliotecznego bedzie mogła
pozyskać status filii

