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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 2016 był drugim tego typu przedsięwzięciem przeprowadzonym na
taką skalę 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 51 215 551 zł. Powyższe
środki finansowe pochodziły w całości z dzielnicowych załączników do budżetu
m.st. Warszawy1.
Przygotowania do drugiej edycji warszawskiego budżetu partycypacyjnego rozpoczęły się we
wrześniu 2014 r. wraz z przystąpieniem do prac nad regulaminem jej przeprowadzania.
Zarządzenie określające ww. regulamin zostało wydane w dniu 16 października 2014 r.2
Następnie w każdej z dzielnic został wyznaczony koordynator, którego zadaniem było przede
wszystkim czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia w dzielnicy.
W październiku 2014 r. powołane zostały również dzielnicowe Zespoły ds. budżetu
partycypacyjnego3, składające się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji
pozarządowych, radnych dzielnicowych, członków rad osiedli oraz z urzędników. W zakresie
kompetencji każdego z Zespołów leżało m.in. wypracowanie szczegółowych zasad budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy, monitorowanie oraz 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 2016
wynosiły od 1% do 2% prognozowanych kwot przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych dzielnic
m.st. Warszawy w roku 2016.
Zarządzenie nr 6699/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
Zwane dalej „Zespołami”.
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II. Osoby uprawnione do udziału
2.1. Definicja mieszkańca m.st. Warszawy
Udział w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 mógł wziąć każdy mieszkaniec
m.st. Warszawy. Przez pojęcie mieszkańca m.st. Warszawy należy rozumieć każdą osobę
fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawa4. 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 konsultacjach5.
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 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 dla dowolnego Urzędu 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
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.
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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.
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III. Podział terytorialny dzielnic oraz podział środków finansowych
Warszawski budżet partycypacyjny na rok 2016 realizowany był na dwóch poziomach:
lokalnym oraz ogólnodzielnicowym. Projektami z poziomu lokalnego były te zaspokajające
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 3.1.
Schemat 3.1. Zasada podziału terytorialnego dzielnic na potrzeby przeprowadzenia budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

A+B
B+C = Poziom ogólnodzielnicowy
A+C
A+B+C

A
B

Poszczególne obszary
(poziom lokalny)

C

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.
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.
W wyniku podziału terytorialnego dzielnicy oraz podziału środków finansowych dzielnicowy
budżet partycypacyjny mógł przyjąć jedną z trzech struktur, które obrazuje schemat 3.2 na
następnej stronie.

8

Zwanymi dalej „jednostkami wydatkowania”.
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Schemat 3.2. Możliwe struktury budżetu partycypacyjnego w dzielnicach m.st. Warszawy
na rok 2016

Wariant A
budżet partycypacyjny odbywał się
wyłącznie na poziomie
ogólnodzielnicowym

Wariant B

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 2016 postanowiono o utworzeniu 73
jednostek wydatkowania. Wykaz tych jednostek został zawarty w poniższej tabeli 3.1.
Tabela 3.1.

Podział terytorialny dzielnic oraz podział środków finansowych w ramach
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

L.p.

Dzielnica
m.st. Warszawy

Kwota
przeznaczona na
realizację projektów

Podział

Obszary

1.

Bemowo

2 117 247 zł

ogólnodzielnicowy

ogólnodzielnicowy
obszar 1 Tarchomin,
Nowodwory, Piekiełko
obszar 2 Choszczówka,
Dąbrówka Szlachecka,
Białołęka Dworska,
Henryków, Szamocin
obszar 3 Kobiałka,
Augustów, Brzeziny,
Grodzisk, Lewandów,
Annopol, Żerań
ogólnodzielnicowy

2.

3.

4.

5.

Białołęka

Bielany

Mokotów

Ochota

3 000 000 zł

3 389 365 zł

5 406 320 zł

2 330 000 zł

podział na 3 obszary

ogólnodzielnicowy i
podział na 5 obszarów

podział na 6 rejonów

podział na 3 obszary
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Kwoty po
podziale
2 117 247 zł
1 000 000 zł

1 000 000 zł

1 000 000 zł
847 340 zł

obszar 1

508 405 zł

obszar 2

508 405 zł

obszar 3

508 405 zł

obszar 4

508 405 zł

obszar 5

508 405 zł

rejon A

1 010 025 zł

rejon B

1 007 540 zł

rejon C

1 075 960 zł

rejon D

1 108 880 zł

rejon E

370 420 zł

rejon F

833 495 zł

Stara Ochota

980 000 zł
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6.

7.

Praga-Południe

Praga-Północ

4 171 462 zł

ogólnodzielnicowy i
podział na 8 osiedli

629 575 zł

Grochów Północny

442 643 zł

Grochów Centrum

306 705 zł

Kamionek

251 591 zł

Grochów Kinowa

183 149 zł

648 000 zł

ogólnodzielnicowy

10.

Targówek

2 860 000 zł

podział na 4 obszary

Wesoła

645 042 zł

Saska Kępa

ogólnodzielnicowy

ogólnodzielnicowy

14.

Grochów Południowy

86 093 zł

648 000 zł

Wawer

792 372 zł

2 755 884 zł

6 200 000 zł

13.

834 292 zł

Gocław

ogólnodzielnicowy

Rembertów

Ursynów

ogólnodzielnicowy

Przyczółek Grochowski

Śródmieście

12.

660 000 zł

ogólnodzielnicowy

9.

Ursus

690 000 zł

2 755 884 zł

8.

11.

Rakowiec
Szczęśliwice

1 524 253 zł

6 100 000 zł

2 000 000 zł

600 000 zł

ogólnodzielnicowy

ogólnodzielnicowy i
podział na 3 obszary

ogólnodzielnicowy i
podział na 13 osiedli

ogólnodzielnicowy i
podział na 5 obszarów

ogólnodzielnicowy
6 200 000 zł
Bródno i Bródno715 000 zł
Podgrodzie
Targówek Mieszkaniowy 715 000 zł
Zacisze
Targówek Fabryczny,
Elsnerów i Utrata
ogólnodzielnicowy

715 000 zł

1 524 253 zł

ogólnodzielnicowy

1 220 000 zł

Zielony Ursynów
Ursynów Wysoki
Północny
Ursynów Wysoki
Południowy
ogólnodzielnicowy

1 464 000 zł

715 000 zł

1 708 000 zł
1 708 000 zł
424 020 zł

Aleksandrów

109 516 zł

Anin

120 912 zł

Falenica

133 692 zł

Las

112 384 zł

Marysin Południowy

121 524 zł

Marysin Północny

128 424 zł

Miedzeszyn

115 816 zł

Międzylesie

130 564 zł

Nadwiśle

115 392 zł

Radość

135 296 zł

Sadul

109 448 zł

Wawer

114 072 zł

Zerzeń

128 940 zł

ogólnodzielnicowy

366 870 zł

Plac Wojska Polskiego
Centrum, Wola
Grzybowska,
Groszówka
Zielona

23 950 zł

Stara Miłosna 1

44 200 zł

Stara Miłosna 2

80 800 zł

42 005 zł
42 175 zł

15.

Wilanów

800 000 zł

ogólnodzielnicowy

ogólnodzielnicowy

800 000 zł

16.

Włochy

1 216 520 zł

ogólnodzielnicowy

ogólnodzielnicowy

1 216 520 zł

17.

Wola

4 551 000 zł

ogólnodzielnicowy i

ogólnodzielnicowy

1 500 000 zł
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podział na 5 rejonów

18.

Żoliborz

1 545 500 zł

51 215 551 zł

ogólnodzielnicowy i
podział na 4 obszary

RAZEM OBSZARÓW
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Koło

432 000 zł

Ulrychów + Odolany

666 000 zł

Czyste + Mirów

734 000 zł

Młynów
Nowolipki/Muranów +
Powązki
ogólnodzielnicowy
obszar 1 - Żoliborz
Centralny
obszar 2 - Sady
Żoliborskie-Zatrasie
obszar 3 - MarymontPotok - Żoliborz
Dziennikarski
obszar 4 - Żoliborz
Południowy - Powązki

726 000 zł

73

493 000 zł
545 500 zł
250 000 zł
250 000 zł
250 000 zł
250 000 zł
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IV. Przebieg
Realizacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 odbywała się w oparciu
o następujący harmonogram:
- akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały
okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
- powołanie koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego – do dnia 17 października
2014 r.;
- powoływanie dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego – do dnia 31
października 2014 r.;
- określenie zasad funkcjonowania zespołów oraz szczegółowych zasad
przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do dnia 28 listopada
2014 r.;
- dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic – do dnia 16
stycznia 2015 r.;
- zgłaszanie projektów – od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.;
- weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów – do dnia 26 lutego 2015 r.;
- publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 27 lutego 2015 r. do dnia 22 marca
2015 r.;
- wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) – od dnia 23
marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r.;
- weryfikacja szczegółowa – do dnia 22 maja 2015 r.;
- przygotowywanie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy list
zweryfikowanych projektów – od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.;
- losowanie kolejności projektów na listach – do dnia 2 czerwca 2015 r.;
- spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – od dnia 3
czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.;
- głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca
2015 r.;
- ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 10 lipca 2015 r.;
- ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego.

4.1. Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego
(prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego)

4.2. Powoływanie dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
(do dnia 31 października 2014 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);
- 12 -
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- 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 przestawiciela).

4.3. Określenie zasad funkcjonowania zespołów oraz szczegółowych
zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach
(do dnia 28 listopada 2014 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?
Ostateczne decyzje w ww. kwestiach podejmowane były zarządy dzielnic w drodze uchwał,
w oparciu o rekomendacje przekazane im przez Zespoły.

4.4. Dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic
(do dnia 16 stycznia 2015 r.)
Dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic miała na celu
w szczególności wyjaśnienie podstawowych zasad funkcjonowania dzielnic, w tym zwłaszcza
zwrócenie uwagi na potrzeby związane z ich zrównoważonym rozwojem.
Podczas spotkań mieszkańcy mogli wymienić swoje opinie oraz porozmawiać
z przedstawicielami władz poszczególnych dzielnic o działaniach aktualnie podejmowanych
przez miasto. Spotkania były okazją do wyznaczenia najważniejszych obszarów, w ramach
których warto było zgłaszać projekty i przez to wspomóc ich rozwój. Uczestnicy spotkań
mogli również uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące procedury zgłaszania
projektów.
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W celu usprawnienia ich przebiegu, każde ze spotkań dyskusyjnych moderowane było przez
organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert9.
Tabela 4.1.

Terminy dyskusji mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic
m.st. Warszawy.

L.p.

Dzielnica

Termin

1.

Bemowo

15 stycznia 2015 r., godz. 17:00

2.

Białołęka

• dla Tarchomina, Nowodworów i Piekiełka, czyli obszaru 1 –
7 stycznia 2015 r., godz. 17:00
• dla Choszczówki, Dąbrówki Szlacheckiej, Henrykowa, Szamocin i
Białołęki Dworskiej, czyli obszaru 2 – 12 stycznia 2015 r., godz.
17:00
• dla Kobiałki, Augustowa, Brzezin, Grodziska, Lewandowa i
Żerania, czyli obszaru 3 – 13 stycznia 2015 r., godz. 18:30

3.

Bielany

4.

Mokotów

5.

Ochota

6.

Praga-Południe

7.

Praga-Północ

14 stycznia 2015 r., godz. 17:00

8.

Rembertów

13 stycznia 2015 r., godz. 18:00

9.

Śródmieście

15 stycznia 2015 r., godz. 18:00

10.

Targówek

14 stycznia 2015 r., godz. 18:00

11.

Ursus

16 stycznia 2015 r., godz. 18:00

12.

Ursynów

15 stycznia 2015 r., godz. 18:00

13.

Wawer

13 stycznia 2015 r., godz. 17:00

14.

Wesoła

14 stycznia 2015 r., godz. 18:00

15.

Wilanów

14 stycznia 2015 r., godz. 17:00

16.

Włochy

15 stycznia 2015 r., godz. 17:00

17.

Wola

15 stycznia 2015 r., godz. 17:00

18.

Żoliborz

14 stycznia 2015 r., godz. 17.30

15 stycznia 2015 r., godz. 17:00
• dla Dolnego Mokotowa - 13 stycznia 2015 r., godz. 17:00
• dla Górnego Mokotowa - 14 stycznia 2015 r., godz. 17:00
• 8 stycznia 2015 r., godz. 18:00
• 13 stycznia 2015 r., godz. 18:00 (infrastruktura i zieleń miejska)
• 14 stycznia 2015 r., godz. 18:00 (oświata, kultura, sport, sprawy
społeczne)
15 stycznia 2015 r., godz. 17.00

4.5. Zgłaszanie projektów
(od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.)
Projekty do warszawskiego budżetu partycypacyjnego na rok 2016, czyli propozycje zadań do
realizacji ze środków publicznych, musiały spełniać następujące podstawowe warunki:
– musiały wpisywać się w zakres zadań własnych m.st. Warszawy, przypisaych do
realizacji jego dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym;
– musiały być możliwe do realizacji w całości w trakcie roku budżetowego 2016;
9

Konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 6833/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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– 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 (wówczas 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;
– musiały zostać poparte przez co najmniej 30 mieszkańców m.st. Warszawy innych niż
projektodawca (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).
Tabela 4.2.

Akceptowanie projektów do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie
na rok 2016, zlokalizowanych na nieruchomościach innych niż pozostające
władaniu m.st. Warszawy oraz nieobciążone na rzecz osób trzecich

Dzielnica
m.st. Warszawy
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe

Zgoda
Nie
Tak
Tak
Tak*
Tak**
Tak***

Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów

Nie
Nie
Tak**
Tak**
Nie
Tak

Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Tak**
Tak
Nie
Nie
Tak**
Tak****

*

Za wyjątkiem projektów dotyczących budowy, remontów i przebudowy obiektów
budowlanych oraz remontów dróg w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2013.1409 z dnia 7.07.1994r. ze zm.).
** Za wyjątkiem projektów o charakterze inwestycyjnym.
*** Pod warunkiem, że teren jest i będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, a inwestycja nie
jest zadaniem własnym właściciela terenu. Nie dopuszczono możliwości zgłaszania
projektów zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność m.st. Warszawy obciążoną
na rzecz osób trzecich.
**** Pod warunkiem, że użyczenie nieruchomości miało charakter nieodpłatny.

Projekty można było zgłaszać w następujący sposób:
– poprzez elektroniczny system obsługi budżetu partycypacyjnego dostępny pod
adresem: http://www.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 2016”, 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 do czasu zakończenia
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etapu publicznych dyskusji mieszkańców (do dnia 22 marca 2015 r.). Z kolei do dnia 1
czerwca 2015 r. każdy projektodawca mógł wycofać zgłoszony przez siebie projekt.
Ostateczne liczby projektów zgłoszonych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy
przedstawia tabela 4.3.
Tabela 4.3.

L.p.
1.

2.

Liczba projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 złożonych
w poszczególnych Dzielnicach m.st. Warszawy
Dzielnica m.st.
Warszawy
Bemowo

Białołęka

3.

Bielany

4.

Mokotów

5.

Ochota

6.

Praga-Południe

7.
8.
9.

Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście

10.

Targówek

11.

Ursus

12.

Ursynów

13.

Ogólnodzielnicowy

Liczba
projektów
57

obszar 1 Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko

76

Obszar

obszar 2 Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka,
Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin
obszar 3 Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk,
Lewandów, Annopol, Żerań
Ogólnodzielnicowy
obszar 1
obszar 2
obszar 3
obszar 4
obszar 5
rejon A
rejon B
rejon C
rejon D
rejon E
rejon F
Stara Ochota
Rakowiec
Szczęśliwice
Ogólnodzielnicowy
Gocław
Grochów Południowy
Saska Kępa
Grochów Północny
Grochów Centrum
Kamionek
Grochów Kinowa
Przyczółek Grochowski
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Bródno i Bródno-Podgrodzie
Targówek Mieszkaniowy
Zacisze

40
33
65
21
13
14
21
52
55
51
86
48
30
53
61
27
27
36
21
19
15
15
8
18
23
7
81
64
171
69
22
22

Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata

10

Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Zielony Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Ursynów Wysoki Południowy

59
57
17
29
23

Ogólnodzielnicowy

60

Wawer
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13

Anin
Falenica
Las

26
15
12
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14.

Wesoła

15.
16.

Wilanów
Włochy

17.

Wola

18.

Żoliborz

Marysin Południowy
Marysin Północny
Miedzeszyn
Międzylesie
Nadwiśle
Radość
Sadul
Wawer
Zerzeń
Ogólnodzielnicowy
Plac Wojska Polskiego

7
16
9
14
18
16
8
10
10
23
3

Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka

5

Zielona
Stara Miłosna 1
Stara Miłosna 2
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Koło
Ulrychów + Odolany
Czyste + Mirów
Młynów
Nowolipki/Muranów + Powązki
Ogólnodzielnicowy
obszar 1 - Żoliborz Centralny
obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
obszar 4 - Żoliborz Południowy - Powązki
RAZEM

4
6
5
39
99
72
33
35
21
30
19
47
14
13
11
4
2 333

68% wszystkich projektów zostało zgłoszonych elektronicznie, 32% z wykorzystaniem
papierowego formularza. 51% wszystkich projektodawców stanowiły kobiety, 49%
mężczyźni. Liczba projektów zgłoszonych przez poszczególne grupy wiekowe, a także
najczęściej wybierane kategorie tematyczne zostały przedstawione odpowiednio na
wykresach 4.1 oraz 4.2 poniżej.
Wykres 4.1.

Liczba projektów do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie
na rok 2016, zgłoszonych przez poszczególne grupy wiekowe
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Wykres 4.2.

Kategorie wybierane najczęściej podczas zgłaszania projektów do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

przestrzeń publiczna
edukacja
komunikacja/drogi
kultura
sport
zdrowie
zieleń miejska
ochrona środowiska
inna
pomoc społeczna

1079
915
572
555
543
431
395
314
294
1 projekt = max 3 kategorie

146

4.6. Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów
(do dnia 26 lutego 2015 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.
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.

4.7. Publiczne dyskusje mieszkańców
(od dnia 27 lutego 2015 r. do dnia 22 marca 2015 r.)
Dyskusje miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców. W celu usprawnienia ich
przebiegu każde ze spotkań było moderowane przez organizację pozarządową wyłonioną
w ramach otwartego konkursu ofert10. Spotkania obejmowały prezentację projektów przez
projektodawców albo ich przedstawicieli, dyskusję mieszkańców nad projektami, a także
dyskusję projektodawców nad projektami, które mogły prowadzić do ich zmiany. W każdej
10

Konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 89/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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dzielnicy odbyło się przynajmniej jedno spotkanie dyskusyjne dla poziomu
ogólnodzielnicowego (jeżeli był dostępny) i jedno dla każdego z wyznaczonych obszarów
terytorialnych. W przypadku niewielkiej liczby projektów do omówienia dopuszczalne było
łączenie spotkań, przy czym podczas jednego łączonego spotkania mogło być omawianych
maksymalnie 35 projektów.
Spotkania dyskusyjne odbywały się w następujących terminach:
BEMOWO
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00
• 19 marca 2015 r. (czwartek), godz. 18:00
BIAŁOŁĘKA
• 12 marca 2015 r. (czwartek), godz. 18.00 – projekty z obszaru nr 2
• 14 marca 2015 r. (sobota), godz. 14:00 – projekty z obszaru nr 3
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – projekty z obszaru nr 1
BIELANY
• 9 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – projekty ogólnodzielnicowe
• 12 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17:00-20:00 – projekty z obszaru nr V
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:00-20:00 – projekty z obszarów II i III
• 19 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17:00-20:00 – projekty z obszarów I i IV
MOKOTÓW
• 10 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:00-20:00 – projekty z rejonu A
• 11 marca 2015 r. (środa), godz. 17:00-20:00 – projekty z rejonu B
• 13 marca 2015 r. (piątek), godz. 17:00-20:00 – projekty z rejonu C
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:00-20:00 – projekty z rejonu D
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 17:00-20:00 – projekty z rejonu E
• 20 marca 2015 r. (piątek), godz. 17:00-20:00 – projekty z rejonu F
OCHOTA
• 19 marca 2015 r. (czwartek), godz. 18:00 – projekty z obszaru Rakowiec
• 20 marca 2015 r. (piątek), godz. 18:00 – obszar Szcześliwice
• 21 marca 2015 r. (sobota), godz. 15:00 – projekty z obszaru Stara Ochota
PRAGA-POŁUDNIE
• 16 marca 2015 r. (pon.), godz. 18.00 – obszary Kamionek i Grochów Centrum
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.00 – projekty ogólnodzielnicowe
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00 – obszary Gocław i Saska Kępa
• 19 marca 2015 r. (czw.), godz. 18.00 – Grochów Kinowa i Przyczółek Grochowski
• 20 marca 2015 r. (piątek), godz. 18.00 – Grochów Południowy i Północny
PRAGA-PÓŁNOC
• 9 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – projekty dotyczące infrastruktury,
dróg i zieleni
• 12 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17:00-20:00 – projekty sportowe, edukacyjne,
kulturalne
REMBERTÓW
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.00 – projekty ze Starego Rembertowa
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00 – projekty z terenu Wygody i Kawęczyna

- 19 -

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016

• 20 marca 2015 r. (piątek), 18.00 – projekty z Nowego Rembertowa i dot. całej
dzielnicy
ŚRÓDMIEŚCIE
• 14 marca 2015 r. (sobota), 12.00-15.00 – projekty dotyczące przestrzeni publicznej
• 14 marca 2015 r. (sobota), 15.30-18.30 – komunikacja i drogi
• 16 marca 2015 r. (pon), 17.30-20.30 – zieleń miejska i ochrona środowiska
• 18 marca 2015 r. (środa), 17.30-20.30 – edukacja i inwestycje oświatowe
• 19 marca 2015 r. (czw), 17.30 – sport, kultura, pomoc społeczna i zdrowie
TARGÓWEK
• 10 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – Bródno (projekty inwestycyjne)
• 12 marca 2015 r. (czw), godz. 18:00 – Targówek Mieszkaniowy
• 16 marca 2015 r. (pon), godz. 19:30 – Zacisze i Targówek Fabryczny
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz 18:00 – Bródno (pozostałe projekty)
URSUS
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00 – projekty inwestycyjne
• 19 marca 2015 r. (czwartek) 18:00 – projekty "miękkie"
URSYNÓW
• 11 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00 – Zielony Ursynów
• 12 marca 2015 r. (czw), godz. 18.00 – Ursynów Wysoki Północny
• 16 marca 2015 r. (pon), godz. 18.00 – Ursynów Wysoki Południowy
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.00 – obszar ogólnodzielnicowy
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00 – obszar ogólnodzielnicowy
WAWER
• 3 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – ogólnodzielnicowe: edukacja, sport,
infrastruktura
• 4 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00 – ogólnodzielnicowe: kultura
• 6 marca 2015 r. (piątek), godz. 18:00 – obszary: Międzylesie i Radość
• 9 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – obszary: Miedzeszyn i Nadwiśle
• 11 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00 – obszary: Las i Zerzeń
• 13 marca 2015 r. (piątek), godz. 18:00 – Marysin Wawerski Południowy i Północny
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – Anin
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – Wawer i Sadul
• 20 marca 2015 r. (piątek), godz. 18:00 – Aleksandrów i Falenica
WESOŁA
• 10 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – 12 projektów
• 11 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00 – 14 projektów
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – 4 projekty
• 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00 – 10 projektów
WILANÓW
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:00-20:00
WŁOCHY
• 12 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17.00-20.00 – temat: kultura i edukacja
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 17.00-20.00 – temat: sport i zdrowie
• 19 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17.00-20.00 – temat: przestrzeń publiczna,
komunikacja, drogi, pomoc społeczna
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WOLA
• 14 marca 2015 r. (sobota), 12:00 – projekty z rejonu Młynów
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek), 17:30 – Nowolipki i Powązki
• 17 marca 2015 r. (wtorek), 17:30 – Ulrychów i Odolany
• 18 marca 2015 r. (środa), 17:30 – Koło
• 19 marca 2015 r. (czwartek), 17:30 – Czyste i Mirów
• 21 marca 2015 r. (sobota), 12:00 i 15:00 – projekty ogólnodzielnicowe
ŻOLIBORZ
• 9 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – projekty z obszaru ogólnodzielnicowego
(projekty "miękkie")
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – projekty z obszaru
ogólnodzielnicowego (projekty inwestycyjne)
• 17 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – projekty z obszarów Żoliborz Centralny oraz
Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
• 19 marca 2015 r. (czwartek), godz. 18:00 – projekty z obszarów Sady ŻoliborskieZatrasie oraz Żoliborz Południowy-Powązki

4.8. Wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej
(etap preselekcji)
(od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r.)
Etap preselekcji polegał na redukcji liczby dalej procedowanych projektów do 50. Celem
ograniczenia było umożliwienie mieszkańcom faktycznego zapoznania się z projektami
poddawanymi pod głosowanie, a poprzez to dokonania świadomego wyboru w etapie
głosowania. Każde spotkanie preselekcyjne było moderowane przez organizację pozarządową
wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert11. Spotkania miały charakter otwarty dla
wszystkich mieszkańców, przy czym prawo głosu przysługiwało wyłącznie projektodawcom
zaproszonym na dane spotkanie preselekcyjne.
Preselekcji dokonywali sami projektodawcy. Niestawienie się projektodawcy lub jego
przedstawiciela na spotkaniu preselekcyjnym oznaczało wycofanie projektu przez
projektodawcę. Wówczas taki projekt nie był dalej procedowany. Podczas spotkania
preselekcyjnego projektodawcy lub ich przedstawiciele prezentowali swoje projekty oraz
wskazywali uzasadnienie ich realizacji, mając na uwadze potrzeby mieszkańców.
Liczba projektów omawianych i ocenianych podczas każdego spotkania preselekcyjnego była
zbliżona (na ogół liczba ta była zbliżona do 25). Doboru projektów do omówienia podczas
danego spotkania dokonywał Zespół, a kryterium doboru stanowił zakres tematyczny
projektów. Wyniki preselekcji ustalano na podstawie zestawionych wyników głosowań z
każdego ze spotkań, według następujących zasad:
Każdy z obecnych projektodawców dysponował jednym głosem, niezależnie od
liczby projektów jego autorstwa omawianych podczas danego spotkania
preselekcyjnego. W ramach posiadanego głosu projektodawca wybierał według
11

Konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 89/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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własnego uznania pięć projektów z listy dostępnej podczas spotkania oraz
dokonywał ich oceny. Projekt oceniany najwyżej otrzymywał 5 punktów, projekt
oceniany najniżej otrzymywał 1 punkt. Pozostałe trzy wybrane projekty uzyskiwały
odpowiednio 4, 3 albo 2 punkty. W głosowaniu preselekcyjnym projektodawca mógł
oddać głos osobiście albo przez swojego przedstawiciela, przy czym jedna osoba
mogła reprezentować wyłącznie jednego projektodawcę. Głosy oddane przez
projektodawców sumowane były przez Zespół po zakończeniu spotkania
preselekcyjnego.
Po
zakończeniu
wszystkich
zaplanowanych
spotkań
preselekcyjnych Zespół dokonywał ważenia głosów oddanych podczas
poszczególnych spotkań w celu zniwelowania dysproporcji wynikających z różnej
liczby projektów omawianych podczas poszczególnych spotkań preselekcyjnych
oraz różnych proporcji liczby omawianych projektów względem liczby głosujących.
Następnie Zespół tworzył listę rankingową. Jeżeli kilka projektów zajmowało ex
aequo tą samą pozycję na liście rankingowej, o ich kolejności decydowało
losowanie. Za przyjęte do kolejnego etapu uznawano 50 projektów, które uzyskały
największą liczbę punktów.
Jeżeli po ogólnej weryfikacji łączny koszt realizacji wszystkich projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym lub lokalnym nie wyczerpywał kwoty przeznaczonej w danej jednostce
wydatkowania na przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego, a liczba projektów o danym
charakterze przekraczała 50, wszystkie projekty były kierowane do weryfikacji szczegółowej
z pominięciem etapu preselekcji.
Spotkania preselekcyjne odbyły się w następujących terminach:
BEMOWO
30 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18.00
BIELANY – projekty ogólnodzielnicowe
• 26 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17:00-20:00 – projekty dotyczące infrastruktury
i ochrony środowiska
• 27 marca 2015 r. (piątek), godz. 17:00-20:00 – projekty dotyczące edukacji, kultury,
sportu i opieki społecznej
BIAŁOŁEKA – OBSZAR 1
• 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18:00 – projekty dot. sportu, kultury, rekreacji
i zieleni
• 25 marca 2015 r. (środa), godz. 18:00 – drogi, chodniki, komunikacja, ścieżki
rowerowe
MOKOTÓW – REJON C
• 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:00 – projekty dot. infrastruktury, zieleni, ochrony
środowiska i zwierząt
• 25 marca 2015 r. (środa), godz. 17:00 – projekty związane z oświatą
• 27 marca 2015 r. (piątek), godz. 17:00 – projekty związane z kulturą, sportem oraz
tzw. „miękkie”
OCHOTA - obszar Stara Ochota
• 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.00 – projekty dotyczące infrastruktury i zieleni
• 25 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00 – projekty edukacyjno-oświatowe, kulturalne i
społeczne
PRAGA-PÓŁNOC
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• 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:00 – projekty infrastrukturalne
• 25 marca 2015 r. (środa), godz. 17:00 – zieleń, kultura, projekty infrastrukturalnospołeczne
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 17:00 – edukacja i sport
REMBERTÓW
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18:00
• 31 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.00
ŚRÓDMIEŚCIE
• 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.15-20.15 – projekty dotyczące przestrzeni
publicznej
• 26 marca 2015 r. (czwartek), godz. 18.15-20.15 – komunikacja i drogi
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18.15-20.15 – zieleń miejska i ochrona
środowiska
• 31 marca 2015 r. (wtorek), godz. 18.15-20.15 – edukacja i inwestycje oświatowe
• 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 18.15-20.15 – sport, kultura, pomoc społeczna i
zdrowie
URSYNÓW – projekty ogólnodzielnicowe
• 23 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 18.00
• 27 marca 2015 r. (piątek), godz. 18.00
WŁOCHY
• 25 marca 2015 r. (środa), godz. 17.00 – projekty dotyczące edukacji i zdrowia
• 27 marca 2015 r. (piątek), godz. 17.00 – projekty inwestycyjne
• 31 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17.00 – projekty dotyczące kultury i sportu
WOLA – projekty ogólnodzielnicowe
• 26 marca 2015 r. (czwartek), godz. 17:30
• 27 marca 2015 r. (piątek), godz. 17:30
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Wskutek preselekcji zostało odrzuconych około 6,5 % wszystkich zgłoszonych projektów
(z wyłączeniem projektów wycofanych przez ich autorów).

4.9. Weryfikacja szczegółowa
(do dnia 22 maja 2015 r.)
Weryfikacji szczegółowej projektów dokonywał urząd dzielnicy m.st. Warszawy właściwy
miejscowo lub jednostka organizacyjna m.st. Warszawy właściwa merytorycznie.
Weryfikacja obejmowała:
– 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 2016;
– 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;
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– 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.
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.
Poza weryfikacją pozostawały kwestie merytoryczne oraz celowość realizacji pomysłów. Do
kolejnego etapu budżetu partycypacyjnego zostało zakwalifikowanych około 72% wszystkich
zgłoszonych projektów (z wyłączeniem projektów wycofanych przez ich autorów). Do grupy
najczęściej powtarzających się braków formalnych uniemożliwiających dalsze procedowanie
z projektami należały:
– niespełnienie tzw. kryterium ogólnodostępności;
– brak zgody autora na niezbędne zmiany w projektach;
– zadania inne niż zadania własne m.st. Warszawy, przypisane do realizacji dzielnicom
lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
– niejednoroczność;
– zlokalizowanie na nieruchomości niebędącej we władaniu m.st. Warszawy albo brak
zgody władającego taką nieruchomością;
– niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
– roszczenia do nieruchomości, na której został zlokalizowany projekt.
Liczbę projektów zweryfikowanych pozytywnie w poszczególnych dzielnicach m.st.
Warszawy przedstawia tabela 4.4.
Tabela 4.4.

Liczba projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 zweryfikowanych
pozytywnie w poszczególnych Dzielnicach m.st. Warszawy

1.

Dzielnica m.st.
Warszawy
Bemowo

2.

Białołęka

L.p.

3.

Bielany

4.

Mokotów

5.

Ochota

Obszar
Ogólnodzielnicowy
obszar 1 Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
obszar 2 Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka
Dworska, Henryków, Szamocin
obszar 3 Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów,
Annopol, Żerań
Ogólnodzielnicowy
obszar 1
obszar 2
obszar 3
obszar 4
obszar 5
rejon A
rejon B
rejon C
rejon D
rejon E
rejon F
Stara Ochota
Rakowiec

- 24 -

Liczba
projektów
29
48
30
21
36
16
12
14
16
43
35
38
50
38
25
38
35
16
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6.

Praga-Południe

7.
8.
9.

Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście

10.

Targówek

11.

Ursus

12.

Ursynów

13.

Wawer

14.

Wesoła

15.
16.

Wilanów
Włochy

17.

Wola

18.

Żoliborz

Szczęśliwice
Ogólnodzielnicowy
Gocław
Grochów Południowy
Saska Kępa
Grochów Północny
Grochów Centrum
Kamionek
Grochów Kinowa
Przyczółek Grochowski
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Bródno i Bródno-Podgrodzie
Targówek Mieszkaniowy
Zacisze
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Zielony Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Ursynów Wysoki Południowy
Ogólnodzielnicowy
Aleksandrów
Anin
Falenica
Las
Marysin Południowy
Marysin Północny
Miedzeszyn
Międzylesie
Nadwiśle
Radość
Sadul
Wawer
Zerzeń
Ogólnodzielnicowy
Plac Wojska Polskiego
Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka
Zielona
Stara Miłosna 1
Stara Miłosna 2
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Koło
Ulrychów + Odolany
Czyste + Mirów
Młynów
Nowolipki/Muranów + Powązki
Ogólnodzielnicowy
obszar 1 - Żoliborz Centralny
obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
obszar 4 - Żoliborz Południowy - Powązki
RAZEM
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21
16
15
12
14
11
7
15
17
6
47
39
52
38
9
15
7
36
33
13
24
15
37
10
22
9
8
6
10
8
9
7
11
6
7
5
21
1
2
1
2
2
21
50
43
23
22
13
26
16
33
8
12
9
2
1 464
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4.10. Głosowanie mieszkańców na projekty
(od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.)
Głosowanie na projekty było jawne i wymagało podania swoich danych osobowych
w następującym zakresie:
– imienia i nazwiska (dana obligatoryjna);
– adresu zamieszkania (dana obligatoryjna);
– numeru ewidencyjnego PESEL (dana obligatoryjna);
– numeru telefonu (dana fakultatywna);
– adresu e-mail (dana obligatoryjna wyłącznie w przypadku głosowania przez Internet,
fakultatywna w pozostałych przypadkach);
– numeru hologramu Karty Warszawiaka / Karty Młodego Warszawiaka (dana
fakultatywna).
Głosować można było w jeden sposób, dowolnie wybrany spośród następujących:
– w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do głosowania.
W tym przypadku konieczne było posiadanie (lub założenie) aktywnego konta poczty
e-mail – warunkiem uznania głosu było otworzenie najpóźniej do końca dnia 26
czerwca 2015 r. odnośnika przesłanego przez Urząd m.st. Warszawy w wiadomości email (było to równoznaczne z potwierdzeniem swojego udziału w głosowaniu);
– 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;
– w formie korespondencyjnej z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”, przy czym
o uznaniu głosu decydowała data wpływu karty do głosowania.
Każdy uprawniony mógł głosować w jednym dowolnie wybranym przez siebie obszarze na
poziomach w nim dostępnych. Wybór dzielnicy oraz obszaru nie był 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.
Łącznie zostało oddanych 172 395 głosów, z czego 41,09% zostało oddanych w sposób
tradycyjny (z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania), a 58,91% elektronicznie.
59% osób głosujących stanowiły kobiety, a 41% mężczyźni. Udział poszczególnych grup
wiekowych w głosowaniu na projekty przedstawia wykres 4.3, a frekwencję
w poszczególnych dzielnicach wykres 4.4.
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Wykres 4.3.

0-18
19-24
25-34
35-44
45-64
65-79
80+
b.d.

Wykres 4.4.

Udział poszczególnych grup wiekowych w głosowaniu na projekty do
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

19 200
13 561
45 351
41 110
33 422
14 958
3 707
1 086

Szacunkowa frekwencja w dzielnicach m.st. Warszawy podczas
głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na
rok 2016

17,3%
Mokotów

13,9%
13,4%
12,6%
11,9%
10,9%
10,4%
10,4%
10,3%
9,5%
8,9%
8,7%
8,1%
7,8%
7,8%
7,0%
6,2%

Wola
Bielany
Włochy
Wawer
Ursus
Praga-Południe
Ochota
Bemowo

4,6%

Głosy nieważne stanowiły niespełna 13% wszystkich głosów. Ponad 21% z tych głosów
stanowiły głosy oddane wielokrotnie, ponad 6% głosy bez danych osobowych lub z błędnymi
danymi osobowymi, a w przypadku niespełna 4,5% głosów powodem nieważności było
przekroczenie kwoty dostępnej w danej jednostce wydatkowania. Ponad 3,5% głosujących
wskazało błędny numer ewidencyjny PESEL albo nie podało go wcale. Najczęstszą
przyczyną nieważności głosów było nieotworzenie linku aktywacyjnego (64% wszystkich
głosów nieważnych).
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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. Z uwagi na powyższe w wielu
przypadkach do realizacji trafiały projekty znajdujące się na relatywnie niskiej pozycji na
liście rankingowej, podczas gdy te znajdujące się wyżej od nich były kwalifikowane jako
odrzucone przez mieszkańców. Do realizacji trafiło łącznie 644 projekty.
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 4.5.
Tabela 4.5.

Liczba zwycięskich projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2015
w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy

1.

Dzielnica m.st.
Warszawy
Bemowo

2.

Białołęka

L.p.

3.

Bielany

4.

Mokotów

5.

Ochota

Obszar
Ogólnodzielnicowy
obszar 1 Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
obszar 2 Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka
Dworska, Henryków, Szamocin
obszar 3 Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów,
Annopol, Żerań
Ogólnodzielnicowy
obszar 1
obszar 2
obszar 3
obszar 4
obszar 5
rejon A
rejon B
rejon C
rejon D
rejon E
rejon F
Stara Ochota
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projektów
20
17
15
13
4
12
2
9
13
8
9
14
23
13
13
9
16
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6.

Praga-Południe

7.
8.
9.

Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście

10.

Targówek

11.

Ursus

12.

Ursynów

13.

Wawer

14.

Wesoła

15.
16.

Wilanów
Włochy

17.

Wola

18.

Żoliborz

Rakowiec
Szczęśliwice
Ogólnodzielnicowy
Gocław
Grochów Południowy
Saska Kępa
Grochów Północny
Grochów Centrum
Kamionek
Grochów Kinowa
Przyczółek Grochowski
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Bródno i Bródno-Podgrodzie
Targówek Mieszkaniowy
Zacisze
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Zielony Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Ursynów Wysoki Południowy
Ogólnodzielnicowy
Aleksandrów
Anin
Falenica
Las
Marysin Południowy
Marysin Północny
Miedzeszyn
Międzylesie
Nadwiśle
Radość
Sadul
Wawer
Zerzeń
Ogólnodzielnicowy
Plac Wojska Polskiego
Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka
Zielona
Stara Miłosna 1
Stara Miłosna 2
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Koło
Ulrychów + Odolany
Czyste + Mirów
Młynów
Nowolipki/Muranów + Powązki
Ogólnodzielnicowy
obszar 1 - Żoliborz Centralny
obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie
obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
obszar 4 - Żoliborz Południowy - Powązki
RAZEM

8
14
10
9
1
12
5
7
7
9
4
14
14
25
9
5
13
5
21
15
9
10
12
13
5
10
4
7
4
5
6
6
4
8
2
3
3
5
1
2
1
2
2
13
14
14
11
9
6
9
7
4
5
5
4
2
644

Projektem o największej liczbie zdobytych punktów był projekt „Uzupełnienie sieci
rowerowej na Pradze-Południe”, który uzyskał 4265 punktów. Projektem, który powtórzył się
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w największej liczbie dzielnic jest „Łąka kwietna”, która została skierowana do realizacji aż
39 razy. Zwycięskim projektem o najwyższych kosztach realizacji został projekt pn. „Pasy
rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu” (wartość: 1 485 000 zł), z kolei koszty
realizacji najtańszego projektu wynoszą 650 zł (projekt pn. „Ochrona ptaków gniazdujących
w skrzynkach w parkach mokotowskiej skarpy”).

4.11. Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji
(do dnia 10 lipca 2015 r.)
8 lipca 2015 r. na pl. Defilad zostały ogłoszone wyniki głosowania mieszkańców
m.st. Warszawy na projekty do budżetu partycypacyjnego. Prezentacji wyników, w imieniu
Prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, dokonali Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy Pan Jarosław Jóźwiak oraz Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Pani Urszula Majewska. Wyniki głosowania zostały
opublikowane na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów
dzielnic.
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V. Ewaluacja
Ewaluacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 została opisana
w raporcie, stanowiącym osobny dokument, możliwy do pobrania pod adresem
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
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