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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 partycypacyjnego3, 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
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

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.
2
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.
3
Zwane dalej „Zespołami”.
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II.

Osoby uprawnione do udziału

2.1. Definicja mieszkańca m.st. Warszawy
W budżecie partycypacyjnym na rok 2019 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 osób ubezwłasnowolnionych
W budżecie partycypacyjnym mogły uczestniczyć także osoby częściowo lub
całkowicie ubezwłasnowolnione. W celu złożenia projektu należało dołączyć zgodę
kuratora lub opiekuna prawnego do formularza zgłoszeniowego.

4

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.
6
Art. 25 kodeksu cywilnego.
5
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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 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
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 2019 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 1.

Schemat 1. Zasada podziału terytorialnego dzielnic na potrzeby przeprowadzenia
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
A+B

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

A
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.
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.
8

Zwanymi dalej „jednostkami wydatkowania”.
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Schemat 2. Możliwe struktury budżetu partycypacyjnego w dzielnicach m.st.
Warszawy na rok 2019

Wariant A
budżet partycypacyjny odbywał się
wyłącznie na poziomie

Wariant B

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 o utworzeniu 93
jednostek wydatkowania. Wykaz tych jednostek został zawarty w poniższej tabeli. Po
zakończeniu weryfikacji uległa zmianie część kwot w obszarach. W niektórych suma
kosztów projektów poddanych pod głosowanie nie wyczerpywała kwoty na 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.

Dzielnica
m.st.
Warszawy

Bemowo

Podział dzielnic oraz środków finansowych w ramach budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019

Kwota
przeznaczona
na realizację
projektów

3 910 000,00 zł

Podział

Ogólnodzielnicowy 3
obszary lokalne

Obszary

Kwoty po
podziale

Kwoty po
zmianach
Zarządu
Dzielnicy

ogólnodzielnicowy

588 000, 00 zł

588 000, 00 zł

1. Obszar Bemowo –
Lotnisko, Fort Bema

1 233 000,00 zł

1 233 000,00 zł

2. Obszar Boernerowo,
Fort Radiowo, Górce,
Groty

766 000,00 zł

766 000,00 zł
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1. Obszar Chrzanowa,
Jelonek Południowych
i Jelonek Północnych

1 323 000,00 zł

1 323 000,00 zł

Obszar 1 - Tarchomin,
Nowodwory, Kępa
Tarchomińska

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 200 000,00 zł

1 236 744,00 zł

Obszar 3 - Kobiałka,
augustów, Brzeziny,
Grodziska, Lewandów

1 200 000,00 zł

1 236 744,00 zł

Obszar 4 - Piekiełko,
Żerań, Annopol

600 000,00 zł

546 512 zł

ogólnodzielnicowy

1 227 000, 00 zł

1 415 000 zł

Chomiczówka

1 200 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Wrzeciono, Młociny

1 300 000,00 zł

1 300 000 zł

Piaski

900 000,00 zł

900 000 zł

Stare Bielany

800 000,00 zł

800 000 zł

Wawrzyszew

700 000,00 zł

700 000 zł

Słodowiec

650 000,00 zł

462 000 zł

Ruda, Marymont, Las
Bielański

550 000,00 zł

550 000 zł

Radiowo, Wólka
Węglowa,
Placówka,Huta

200 000,00 zł

200 000 zł

Stary Mokotów

1 039 053,00 zł

1 039 053,00 zł

Sielce

827 476,00 zł

827 476,00 zł

Siekierki Augustówka

310 027,00 zł

310 027,00 zł

Służewiec

686 996,00 zł

686 996,00 zł

Wierzbno Wyględów

1 005 065,00 zł

1 005 065,00 zł

Obszar 2 Choszczówka,
Białołęka Dworska,
Dąbrówka Szlachecka,
Białołęka

4 000 000,00 zł

4 obszary lokalne

Ogólnodzielnicowy,
Bielany

Mokotów

7 527 000,00 zł

5 900 000, 00 zł

9 obszarów
lokalnych

8 obszarów
lokalnych

Henryków, Szamocin
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Ochota

Praga-

2 717 230,00 zł

4 920 000,00 zł

Południe

PragaPółnoc

Ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

Ogólnodzielnicowy,
9 obszarów

Służew

670 085,00 zł

670 085,00 zł

Sadyba Stegny

898 387,00 zł

898 387,00 zł

Miasto Ogród Sadyba

462 911,00 zł

462 911,00 zł

ogólnodzielnocowy

407 550, 00 zł

550 560 zł

Stara Ochota

666 937,00 zł

373 927 zł

Szczęśliwice

981 186,00 zł

1 056 186 zł

Rakowiec

661 557,00 zł

736 557 zł

ogólnodzielnicowy

738 000 zł

921 012,06 zł

Kamionek

322 239,55 zł

322 239,55 zł

Grochów Centrum

376 634,74 zł

376 634,74 zł

Grochów Północny

564 512,06 zł

381 500 zł

Saska Kępa

757 327,73 zł

757 327,73 zł

Grochów Kinowa

222 176,85 zł

222 176,85 zł

Przyczółek
Grochowski

114 339,91 zł

114 339,91 zł

Grochów Południowy

804 828,79 zł

804 828,79 zł

Gocław

1 019 940,37 zł

1 019 940,37 zł

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

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

ogólnodzielnicowy

700 000 zł

700 000 zł

Ogólnodzielnicowy

825 000, 00 zł

825 000, 00 zł

Stare Miasto

920 000,00 zł

920 000,00 zł

Muranów

920 000,00 zł

920 000,00 zł

Przywiśle

1 120 000,00 zł

1 120 000,00 zł

lokalnych

3 000 000,00 zł

Ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

Obszar II - Stara Praga
ze Szmulowizną
i Michałowem

Rembertów

Śródmieście

700 000,00 zł

6 225 000,00 zł

Ogólnodzielnicowy

Ogólnodzielnicowy,
5 obszarów
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Targówek

Ursus

Ursynów

Wawer

3 130 000,00 zł

1 700 000, 00 zł

6 500 000, 00 zł

2 215 000, 00 zł

Ogólnodzielnicowy,
5 obszarów
lokalnych

Śródmieście Północne

1 120 000,00 zł

1 120 000,00 zł

Śródmieście
Południowe

1 320 000,00 zł

1 320 000,00 zł

ogólnodzielnicowy

1 130 000, 00 zł

1 130 000, 00 zł

Bródno

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Bródno-Podgrodzie

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Targówek
Mieszkaniowy

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Targówek Fabryczny,
Elsnerów, Utrata

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Zacisze

400 000,00 zł

400 000,00 zł

Ursus Północny

850 000,00 zł

850 000,00 zł

Ursus Południowy

850 000,00 zł

850 000,00 zł

ogólnodzielnicowy

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Zielony Ursynów

1 200 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Ursynów Północny

1 800 000,00 zł

1 800 000,00 zł

Ursynów Południowy

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

ogólnodzielnicowy

200 000, 00 zł

394 076 zł

Aleksandrów

125 362,00 zł

125 362,00 zł

Anin

152 813,00 zł

152 813,00 zł

Falenica

187 723,00 zł

187 723,00 zł

Las

134 680,00 zł

120 905 zł

Marysin Wawerski
Południowy

168 576,00 zł

27 100 zł

Marysin Wawerski
Północny

161 719,00 zł

161 719 zł

Miedzeszyn

137 672,00 zł

137 672,00 zł

Międzylesie

179 370,00 zł

179 370,00 zł

Nadwiśle

135 502,00 zł

135 502,00 zł

2 obszary lokalne

Ogólnodzielnicowy,
3 obszary lokalne

Ogólnodzielnicowy,
13 obszarów
lokalnych
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Wesoła

Wilanów

Włochy

Wola

Żoliborz

730 000,00 zł

2 000 000, 00 zł

2 000 000, 00 zł

5 500 000, 00 zł

2 110 000, 00 zł

Ogólnodzielnicowy

4 obszary lokalne

Radość

188 677,00 zł

151 250 zł

Wawer

136 447,00 zł

136 447,00 zł

Sadul

123 866,00 zł

123 500,00 zł

Zerzeń

182 593,00 zł

181 561 zł

ogólnodzielnicowy

730 000,00 zł

730 000,00 zł

Obszar I - Wilanów
Wysoki, Wilanów
Niski Zachodni

550 000,00 zł

459 000 zł

Obszar II - Wilanów
niski Wschodni,
Zawady, Powsinek,
Kępa Zawadowska

550 000,00 zł

600 000 zł

Obszar III - Powsin,
Kępa Latoszkowa,
Zamość, Latoszki

200 000,00 zł

220 000 zł

Obszar IV - Wilanów
Zachodni, Osiedle
Arbuzowa

700 000,00 zł

721 000 zł

Włochy

1 100 000,00 zł

1 100 000,00 zł

Okęcie

900 000,00 zł

900 000,00 zł

Ogólnodzielnicowy

400 000, 00 zł

400 000, 00 zł

Rejon PółnocnoZachodni

1 700 000,00 zł

1 700 000,00 zł

Rejon PółnocnoWschodni

1 700 000,00 zł

1 700 000,00 zł

Rejon Południowy

1 700 000,00 zł

1 700 000,00 zł

Obszar 1 - Żoliborz
Centralny

527 500,00 zł

527 500,00 zł

Obszar 2 - Sady
Żoliborskie - Zatrasie Rudawka

527 500,00 zł

527 500,00 zł

Obszar 3 - Marymont Potok - Żoliborz
Dziennikarski

527 500,00 zł

527 500,00 zł

2 obszary lokalne

Ogólnodzielnicowy 3
obszary lokalne

5 obszarów
lokalnych
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Razem obszarów: 93

Obszar 4 - Żoliborz
Południowy

263 750,00 zł

263 750,00 zł

Obszar 5 - Powązki

263 750,00 zł

263 750,00 zł

64 784 230 zł

64 433 217,94 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.

Etap BP
Rozpoczęcie
nowej edycji

Zgłaszanie pomysłów

Publiczne dyskusje
mieszkańców
Głosowanie mieszkańców
na projekty

Kampania informacyjna w podziale na etapy
Od kiedy do kiedy
się ukazywało

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
1 grudnia 2017- 22
potrzebami swojej najbliższej okolicy i do zgłoszenia
stycznia 2018 roku
swojego pomysłu dotyczącego proponowanych zmian
w najbliższym otoczeniu.
Hasło etapu: Przyszłość Warszawy leży w twojej opinii
23 stycznia –
Zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji
18 marca 2018
o zgłoszonych pomysłach i zgłoszenia swoich uwag.
Listopad-grudzień
2017 roku

15 czerwca –
30 czerwca 2018

Hasło etapu: Przyszłość Warszawy leży w Twoim głosie
Zachęcenie mieszkańców do zapoznania się z projektami
poddanymi pod głosowanie i wzięcie udziału w głosowaniu.

Rys. 1.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:
1. 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. Organizacja wydarzeń (między innymi maratonów i wydarzeń 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”).
Kampania o zrealizowanych projektach
W czerwcu 2018 r. odbyła się kampania o zrealizowanych projektach, w ramach której odbyło się
11 wydarzeń w 7 dzielnicach: Wesołej, Targówku, Ursynowie, Wawrze, Rembertowie,
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Pradze-Północ i Białołęce. Celem kampanii było zwiększenie świadomości mieszkańców o
projektach zrealizowanych z budżetu partycypacyjnego oraz korzystania z nich we właściwy
sposób. Informacje o każdym wydarzeniu pojawiały się na stronach i w social media
(Facebook) dzielnic oraz Centrum Komunikacji Społecznej.
Wesoła, 02.06, 11.00-15.00
Piknik familijny w Młodzieżowym Parku Rekreacji (pomiędzy ul. Jeździecką, ul. Jana Pawła
II i ul. Pogodną). W trakcie wydarzenia można było skorzystać z atrakcji pod okiem
animatorów: minigolf, szachy ogrodowe, boule, gry stolikowe, a także z dostępnych na
terenie parku hamaków i koszy wiklinowych.
Targówek
Mieszkańcy podczas spacerów zapoznali się z historią Targówka oraz miejscami i obiektami
zrealizowanymi z budżetu partycypacyjnego. Do udziału zostali zaproszeni pomysłodawcy
zrealizowanych projektów, którzy opowiedzieli o swoich pomysłach i inspiracjach
pozostałym uczestnikom wydarzenia.
9.06, 11.00-13.00 - spacer z Zacisza na Targówek Fabryczny
Start: Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska, godz. 11.00
16.06, 11.00-14.00 - spacer po Targówku Mieszkaniowym Start:
ul. Św. Wincentego, przy Rondzie Żaba, godz. 11.00
Ursynów
Otwarty trening na siłowniach plenerowych w godz. 11.0017.00 16.06 – Siłownia plenerowa wzdłuż ul. Rosoła
23.06 – Siłownia plenerowa przy Jeziorze Zgorzała
30.06 – Siłownia plenerowa przy metrze Kabaty, al. KEN
Wawer, 20.06, 17.00-19.00
Otwarty trening na obiekcie do street workoutu przy skrzyżowaniu ul. Kadetów
i ul. Sęczkowskiej.
Rembertów, 24.06, 15.00-19.00
Otwarty trening z trenerem na obiekcie typu Flow Park przy ul. Magenta.
Praga-Północ
23-24.06, 16.00-20.00 - Zajęcia z instruktorem na ściance wspinaczkowej przy moście
Świętokrzyskim.
30.06, 12.00-14.30 - spacer z przewodnikiem po ciekawych miejscach na terenie dzielnicy
uwzględniający projekty zrealizowane z budżetu partycypacyjnego
Białołęka, 30.06, 14.00-19.00
Turlanki z górki saneczkowej przy ul. Ruskowy Bród z animacjami dla dzieci.
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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
Wola
Żoliborz
Razem

Szacowana liczba mieszkańców
10
15
12
21
19
18
15
11
5
15
15
14
20
15
30
10
14
19
278
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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 przez całą edycję
Reprezentowana grupa

Liczba osób

Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Dzielnicowa Rada Seniorów

11
15

Radni Osiedlowi
Radni Dzielnicowi

28
57

Organizacje pozarządowe
Urzędnicy

60
88

Mieszkańcy
SUMA:

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 na następnej stronie.
1. Udział poszczególnych
partycypacyjnego dzielnic

Wykres
100%
90%

1
2

80%

1
1

1
1

1

1
1

4

5

1
5

działaniach

1
1

2

2
4
3

3
4

5
5

1
1

ds.

1
1

4

1

1

1

1

11
15
28

3
4

5

3

57

3
3
5

5
4
5

5

budżetu

3

5

5

50%

1

1
3

3

60%

1

zespołów

3

2

3

w

1

1

1
1

5
70%

1

4

5

2

1

grup

5

5

5

5

5

88

5

4
40%

5

30%

5

3

5

1

5
5

3

3

1

4
2

5

4

5

1

3

60

20%
6

6
6

3

10%

6

6

6

6

6

5

6

4

6
4

4

6

6

1
0%

Mieszkańcy

Organizacje pozarządowe

Urzędnicy

Radni osiedlowi

Dzielnicowa Rada Seniorów

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

4.4.

Radni dzielnicowi

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:
-22-
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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 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;
– 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;
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– W przypadku gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością
m.st. Warszawy, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę dysponenta tej
nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu;
– Propozycji zadań nie mogli zgłaszać członkowie zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach.
Tabela 6.

Dzielnica
m.st.
Warszawy
Bemowo

Akceptowanie projektów do budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 2019, zlokalizowanych na nieruchomościach innych
niż pozostające władaniu m.st. Warszawy oraz nieobciążone na rzecz
osób trzecich

Zgoda na
Zgoda na
projekty
projekty
tzw.
inwestycyjne
„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

O ile 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 zlokalizowane 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
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
*
**
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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 terenu 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 okresach 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 na następnej stronie.
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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 1 - Lotnisko, Bemowo – Lotnisko, Fort Bema
Obszar 2 - Boernerowo, Fort Radiowo, Groty, Górce
Obszar 3 - Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe
Obszar ogólnodzielnicowy

Liczba pomysłów
81
19
18
15
29
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Białołęka
obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka,
Henryków, Szamocin
obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów
obszar 4 - Piekiełko, Żerań, Annopol

206
75
47
69
15

Bielany
Chomiczówka
Piaski
Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Ruda, Marymont, Las Bielański
Słodowiec
Stare Bielany
Wawrzyszew
Wrzeciono, Młociny
obszar ogólnodzielnicowy

195
25
11
2
14
10
16
28
37
52

Mokotów
Miasto ogród Sadyba
Sadyba Stegny
Siekierki Augustówka
Sielce
Służew
Służewiec
Stary Mokotów
Wierzbno, Wyględów
Ochota
Rakowiec
Stara Ochota
Szczęśliwice
Obszar ogólnodzielnicowy
Praga-Południe
Gocław
Grochów Centrum
Grochów Kinowa
Grochów Południowy
Grochów Północny
Kamionek
Przyczółek Grochowski
Saska Kępa
obszar ogólnodzielnicowy

261
17
52
22
59
10
23
44
34
105
40
12
23
30
221
36
11
13
41
8
12
6
31
63

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

93
27
28
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obszar ogólnodzielnicowy
Rembertów
obszar ogólnodzielnicowy

38
38
38

Śródmieście
Muranów
Przywiśle
Śródmieście Południowe
Śródmieście Północne
Stare Miasto
obszar ogólnodzielnicowy

104
4
8
22
12
12
46

Targówek
Bródno
Bródno-Podgrodzie
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Targówek Mieszkaniowy
Zacisze
obszar ogólnodzielnicowy

189
43
14
22
33
24
53

Ursus
Ursus Południowy
Ursus Północny
Ursynów
Ursynów Wysoki Południowy
Ursynów Wysoki Północny
Zielony Ursynów
Obszar ogólnodzielnicowy
Wawer
Aleksandrów
Anin
Falenica
Las
Marysin Wawerski Południowy
Marysin Wawerski Północny
Miedzeszyn
Międzylesie
Nadwiśle
Radość
Sadul
Wawer
Zerzeń
obszar ogólnodzielnicowy

69
34
35
273
60
74
29
110
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
Okęcie
Włochy
Wola
Rejon Południowy
Rejon Północno-Wschodni
Rejon Północno-Zachodni
obszar ogólnodzielnicowy
Żoliborz
Obszar 1 - Żoliborz Centralny
Obszar 2 - Sady Żoliborskie-Zatrasie-Rudawka
Obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Obszar 5 – Powązki

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

Razem

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

14%
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12%
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7%
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5%

5%

5%
3%

3%
2%

2%

1%

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 – lista 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.
Pozostała część spotkania odbywała się w formie warsztatowej, w trakcie której mieszkańcy
mogli porozmawiać z projektodawcą oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski do projektów.
Spotkania dyskusyjne odbywały się w następujących terminach:
BEMOWO
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
1 marca (czwartek), godz. 17:00-21:00 - Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa jelonki”,
ul. Powstańców Śląskich 44
Dyskusje o pomysłach z obszaru 3: Chrzanowa, Jelonek Południowych i Jelonek Północnych
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6 marca (wtorek), godz. 18:00-21:00 - Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa jelonki”,
ul. Powstańców Śląskich 44
Dyskusje o pomysłach z obszaru 2: Obszar Boernerowo, Fort Radiowo, Górce, Groty
12 marca (poniedziałek), godz. 18:00-21:00 - Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców
Śląskich 70
Dyskusje o pomysłach z obszaru 1: Bemowo – Lotnisko, Fort Bema
15 marca (czwartek), godz. 18:00-21:00 - Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich
70

BIAŁOŁĘKA
Dyskusje o pomysłach z Obszaru 1 (Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska)
1 marca (czwartek), godz. 18:00-21:00 - SP 342, ul. Strumykowa 21a (sala 135)
– rejon ulic: Strumykowa, Hanki Ordonówny, Odkryta, Światowida, Leśna Polanka,
Aluzyjna, Przyrzecze
3 marca (sobota), godz. 11:00-14:00, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197 (sala
konferencyjna)
– rejon ulic: Milenijna, Ceramiczna, Pomorska, Botewa, Ćmielowska, Picassa, Porajów,
Świderska, Trakt Nadwiślański
4 marca (niedziela), godz. 11:00-14:00, SP 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15 (aula)
– rejon ulic: Książkowa, Erazma z Zakroczymia, Światowida, Talarowa, Mehoffera,
Nowodworska

Dyskusje o pomysłach z Obszaru 2 (Choszczówka, Białołęka Dworska, Henryków,
Dąbrówka Szlachecka, Szamocin)
6 marca (wtorek), godz. 18:00-21:00, SP 257, ul. Podróżnicza 11 (stołówka)
– rejon ulic: Wałuszewska, Bohaterów, Klasyków, Podróżnicza, Waligóry, Ciupagi,
Polnych Kwiatów, Zyndrama z Maszkowic, Dynamiczna, Żywiczna, Palestera
17 marca (sobota), godz. 15:00-18:00, SP 367, ul. Przytulna 3 (aula)
– rejon ulic: Piwoniowa, Łazanowicka, Kiersnowskiego, Brzezińska, Jabłoni, Raciborska,
Zawiślańska, Chlubna, Przytulna, Przylesie, Fletniowa, Mehoffera.
Dyskusje o pomysłach z Obszaru 3 (Kobiałka, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów, Augustów)
8 marca (czwartek), godz. 18:00-21:00, SP 356, ul. Głębocka 66 (stołówka)
– rejon ulic: Głębocka, Magiczna, Skarbka z Gór, Berensona, Lewandów, Zaułek, Ostródzka,
Kartograficzna.
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9 marca (piątek), godz. 18:00-21:00, SP 31, ul. Kobiałka 49 (aula)
– rejon ulic: Ruskowy Bród, Kobiałka, Frachtowa, Ostródzka, Zdziarska,
Kroczewska, Olesin, Mochtyńska, Mańkowska
15 marca (czwartek), godz. 18:00-21:00, SP 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, hol przy
wejściu do klas 4-6
– rejon ulic: Ostródzka, Juranda ze Spychowa, Toporczyków, Echa Leśne,
Truskawkowa, Śliwkowa, Staropolska, Piasta Kołodzieja.
Dyskusje o pomysłach z Obszaru 4 (Annopol, Piekiełko, Żerań)
14 marca (środa), godz. 18:00-21:00, SP 365, ul. Płużnicka 4 (sala widowiskowa)
– rejon ulic: Elektronowa, Płochocińska, Myśliborska, Portowa, Marywilska,
Kowalczyka, Krzyżówki, Szlachecka, Przykoszarowa

BIELANY
26 lutego (poniedziałek), Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od
ul. Jarzębskiego), sala widowiskowa
godz. 17:00 – omawiane będą projekty dotyczące sportu i rekreacji,
godz. 18:00 – omawiane będą projekty dotyczące oświaty.
27 lutego (wtorek), Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul.
Jarzębskiego), sala widowiskowa
godz. 17:00 – omawiane będą projekty dotyczące spraw społecznych,
kultury godz. 19:00 – dalsza część projektów dotycząca kultury
28 lutego (środa), Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul.
Jarzębskiego), sala widowiskowa
godz. 17:00 – omawiane będą projekty dotyczące infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy
placówkach oświatowych
godz. 19:00 – omawiane będą projekty dotyczące przestrzeni publicznej
(chodniki, oświetlenie, parkingi, monitoring)
1 marca (czwartek), Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul.
Jarzębskiego), s. 155 (I piętro)
godz. 17:00 – omawiane będą projekty dotyczące infrastruktury drogowej i transportu
publicznego
6 marca (wtorek), Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego),
sala widowiskowa
godz. 17:00 – omawiane będą projekty dotyczące przestrzeni wypoczynkowej (skwery,
parki, ogródki)
godz. 18:30 – omawiane będą projekty dotyczące przestrzeni sportowo-rekreacyjnej
(place zabaw, miejsca rekreacyjne)
7 marca (środa), Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul.
Jarzębskiego), sala widowiskowa
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godz. 17:00 – omawiane będą projekty dotyczące przestrzeni zieleni miejskiej
godz. 19:00 – omawiane będą projekty dotyczące zwierząt w mieście

MOKOTÓW
Dyskusje o pomysłach z obszaru Sielce
26 i 27 lutego (poniedziałek i wtorek), godz. 17:30 - Teatr BAZA, ul. Podchorążych 39
Dyskusje o pomysłach z obszaru Miasto Ogród Sadyba
28 lutego (środa), godz. 17:30 - SP nr 115, ul. Okrężna 80
Dyskusje o pomysłach z obszaru Służewiec
1 marca (czwartek), godz. 17:30 – Dom Kultury KADR, ul. Przemysława Gintrowskiego
32 Dyskusje o pomysłach z obszaru Wierzbno, Wyględów
5 i 6 marca (poniedziałek i wtorek), godz. 17:30 – Biblioteka Multimedialna dla Dzieci
i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40 A
Dyskusje o pomysłach z obszaru Stary Mokotów
7 i 8 marca (środa i czwartek ), godz. 17:30 - Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21
Dyskusje o pomysłach z obszaru Siekierki, Augustówka
12 marca (poniedziałek), godz. 17:30 - Dom Kultury, Dorożkarnia”, ul. Siekierkowska 28
Dyskusje o pomysłach z obszaru Służew
13 marca (wtorek), godz. 17:30 - Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
Dyskusje o pomysłach z obszaru Sadyba, Stegny
14 marca (środa), godz. 17:30 - SP nr 307, ul. Barcelońska 8
15 marca (czwartek), godz. 17:30 - Zespół Szkół nr 59, ul. Sobieskiego 68

OCHOTA
Dyskusje o pomysłach z obszaru Rakowiec
1 i 2 marca (czwartek i piątek), godz. 17:30 - Miejsce Aktywności Lokalnej MAL, ul.
Grójecka 109
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
3 marca (sobota), godz. 11:00 - Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a
Dyskusje o pomysłach z obszaru Szczęśliwice
9 marca (piątek), godz. 17:30, ZS im. S. Wysockiego d. Kolejówka, ul. Szczęśliwicka 56
Dyskusje o pomysłach z obszaru Stara Ochota
10 marca (sobota), godz. 11:00, Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a
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PRAGA-PÓŁNOC
Dyskusje o pomysłach dotyczących Ogrodu Jordanowskiego i terenów zieleni (część I)
7 marca (środa), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15,
sala konferencyjna
Dyskusje o pomysłach infrastrukturalnych
8 marca (czwartek), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, sala
konferencyjna
Dyskusje o pomysłach dotyczących zieleni oraz kultury
12 marca (poniedziałek), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, sala
konferencyjna
Dyskusje o pomysłach dotyczących sportu, oświaty oraz bibliotek
14 marca (środa), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15,
sala konferencyjna

PRAGA-POŁUDNIE
Dyskusje o pomysłach z obszarów: Grochów Centrum / Grochów Północny
27 lutego (wtorek), godz. 17:00 – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, ul. Grochowska
262 (sala konferencyjna I p.)
Dyskusje o pomysłach z obszarów: Grochów Kinowa/Przyczółek Grochowski
1 marca (czwartek), godz. 17:00 – Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska
4
Dyskusje o pomysłach z obszaru Grochów Południowy
5 marca (poniedziałek), godz. 17:00 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
ul. Majdańska 30/36
Dyskusje o pomysłach z obszaru Gocław
7 marca (środa), godz. 17:00 - Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
10 marca (sobota), godz. 10:00 oraz 13:00 - Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska
274 (s.305 III p.)
Dyskusje o pomysłach z obszaru Kamionek
13 marca (wtorek), godz. 17:00 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, ul. Grochowska 262
(sala konferencyjna I p.)
Dyskusje o pomysłach z obszaru Saska Kępa
14 marca (środa), godz. 17:00 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Nobla 18/26
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REMBERTÓW
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
12 i 15 marca (poniedziałek i czwartek), godz. 18:00 – Urząd Dzielnicy Rembertów, al. Gen.
A. Chruściela 28 (sala kolumnowa, I piętro)

ŚRÓDMIEŚCIE
28 lutego (środa), godz. 17:00-20:00 - Warsztat Warszawski, plac Konstytucji 4
2 marca (piątek), godz. 17:00-20:00 - Warsztat Warszawski, plac Konstytucji 4
6 marca (wtorek), godz. 17:30-20:00 - OSiR, ul. Polna 7a
10 marca (sobota), godz. 10:30-15:00 - Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9
15 marca (czwartek), godz. 17:30-20:00 - Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9

TARGÓWEK
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
27 i 28 lutego (wtorek i środa), godz. 17:00-20:00 - Urząd Dzielnicy Targówek, ul.
Kondratowicza 20
Dyskusje o pomysłach z obszaru Targówek Mieszkaniowy
1 i 5 marca (czwartek i poniedziałek), godz. 17:00-19:00 - Teatr Rampa, ul. Kołowa
20 Dyskusje o pomysłach z obszaru Bródno
7 i 14 marca (środy), godz. 17:00-19:00 - Miejsce Aktywności Lokalnej Dom Kultury Świt,
ul. Wysockiego 11
Dyskusje o pomysłach z obszaru Zacisze
8 marca (czwartek), godz. 18:00-20:00 - DK „Zacisze”, ul. Blokowa 1
Dyskusje o pomysłach z obszaru Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata
13 marca (wtorek), godz. 17:00-19:00 - Miejsce Aktywności Lokalnej „Cafe Sąsiad”,
ul. Ziemowita 16
Dyskusje o pomysłach z obszaru Bródno-Podgrodzie
15 marca (czwartek), godz. 17.00-18.30 - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65, ul.
Krasnobrodzka 11
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URSUS
Dyskusje o pomysłach z obszaru Ursus Południowy
27 lutego (wtorek), godz. 17:30-20:00 – DK „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16, sala
imprez
28 lutego (środa), godz. 17:30-20:00 – DK „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16, sala
imprez
Dyskusje o pomysłach z obszaru Ursus Północny
1 marca (czwartek), godz. 17:30-19:30 – OK „Arsus”, ul. Traktorzystów 14, sala kameralna
6 marca (wtorek), godz. 17:30-19:30 – OK „Arsus”, ul. Traktorzystów 14, sala kameralna

URSYNÓW
Dyskusje o pomysłach z obszaru Zielony Ursynów
26 lutego (poniedziałek), godz. 17:30-20:30 – Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul.
Kajakowa 12B, sala widowiskowa
Dyskusje o pomysłach z obszaru Ursynów Wysoki Północny
27 lutego (wtorek), godz. 17:30-21:00 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, 3 piętro
1 marca (czwartek), godz. 17:30-21:00 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala im.
J.U. Niemcewicza
Dyskusje o pomysłach z obszaru Ursynów Wysoki Południowy
3 marca (sobota), godz. 14:00-18:00 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala im. J.U.
Niemcewicza
6 marca (wtorek), godz. 17:30-20:30 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala im. J.U.
Niemcewicza
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
8 marca (czwartek), godz. 17:30-20:30 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala im. J.U.
Niemcewicza
10 marca (sobota), godz. 15:00-18:00 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala im. J.U.
Niemcewicza
15 marca (czwartek), godz. 17:30-21:00 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala
im. J.U. Niemcewicza
17 marca (sobota), godz. 14:00-18:00 – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, sala im. J.U.
Niemcewicza
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WAWER
Dyskusje o pomysłach z obszaru Las
27 lutego (wtorek), godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa nr 128, ul. Kadetów 15
Dyskusje o pomysłach z obszaru Miedzeszyn oraz zobszaru Radość
1 marca (czwartek), godz. 17:30 – Biblioteka – MAL, ul. Agrestowa 1
Dyskusje o pomysłach z obszaru Marysin Wawerski Południowy oraz z obszaru
Marysin Wawerski Północny
6 marca (wtorek), godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa nr 195, ul. Króla Maciusia
5 Dyskusje o pomysłach z obszaru Międzylesie
7 marca (środa), godz. 17:30 – Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1 pok. 49
Dyskusje o pomysłach z obszaru Aleksandrów oraz z obszaru Falenica
8 marca (czwartek), godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka
45/47 Dyskusje o pomysłach z obszaru Wawer, obszaru Sadul oraz obszaru Zerzeń

9 marca (piątek), godz. 17:30 – Filia WCK Zastów, ul. Lucerny 14
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
10 marca (sobota), godz. 11:00-13:00 – Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1,
sala konferencyjna - Pomysły dotyczące kultury
10 marca (sobota), godz. 13:00-15:00 – Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1,
sala konferencyjna - Pomysły inwestycyjne
10 marca (sobota), godz. 15:00-17:00 – Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1,
sala konferencyjna - Pomysły dotyczące bibliotek i sportu
Dyskusje o pomysłach z obszaru Nadwiśle
14 marca (środa), godz. 17:30 – MOS na Trakcie, ul. Trakt Lubelski
40 Dyskusje o pomysłach z obszaru Anin
15 marca (czwartek), godz. 17:30 - Filia WCK Anin, ul. Poprzeczna 13

WESOŁA
Dyskusje o pomysłach z obszaru ogólnodzielnicowego
6 marca (wtorek), godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej 39
8 marca (czwartek), godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej 39
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WILANÓW
Dyskusje o pomysłach z obszaru I - Wilanów Wysoki, Wilanów Niski Zachodni oraz
z obszaru II - Wilanów niski Wschodni, Zawady, Powsinek, Kępa Zawadowska (część I)
26 lutego (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka
2, sala widowiskowa na parterze
Dyskusje o pomysłach z obszaru II - Wilanów niski Wschodni, Zawady, Powsinek, Kępa
Zawadowska (część II)
28 lutego (środa), godz. 17:00-20:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Klimczaka 2, sala
widowiskowa na parterze
Dyskusje o pomysłach z obszaru IV - Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa (część II)
7 marca (środa), godz. 17:00-20:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2,
sala widowiskowa na parterze
Dyskusje o pomysłach z obszaru III - Powsin, Kępa Latoszkowa, Zamość, Latoszki oraz
z obszaru IV - Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa (część I)
14 marca (środa), godz. 17:00-20:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2,
sala widowiskowa na parterze

WŁOCHY
Dyskusje o pomysłach z obszaru Włochy
3 marca (sobota), godz. 10:00 oraz 11:45 – Artystyczny Dom Animacji „ADA”, ul. Ks.
J. Chrościckiego 14, sala kolumnowa
Dyskusje o pomysłach z obszaru Okęcie
10 marca (sobota), godz. 10:00 oraz 11:45 – Urząd Dzielnicy Włochy, ul. Krakowska 257,
II piętro, s. 205

WOLA
Dyskusje o pomysłach dotyczących bibliotek, szkół, kultury i oświaty
7 marca (środa), godz. 17:30-21:30 – Urząd Dzielnicy Wola, ul. Solidarności 90, sala sesji
Dyskusje o pomysłach z zakresu zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska
10 marca (sobota), godz. 10:00-14:00 – Urząd Dzielnicy Wola, ul. Solidarności 90, sala sesji
Dyskusje o pomysłach z zakresu zadań realizowanych przez Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami
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10 marca (sobota), godz. 14:00-18:00 – Urząd Dzielnicy Wola, ul. Solidarności 90, sala sesji
Dyskusje o pomysłach z zakresu zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni, Wydział Sportu i
Promocji oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
14 marca (środa), godz. 17:30-21:30 – Urząd Dzielnicy Wola, ul. Solidarności 90, sala sesji
Dyskusje o pomysłach z zakresu zadań realizowanych przez Lasy Miejskie oraz
Wydział Infrastruktury
15 marca (czwartek), godz. 17:30-21.30 – Urząd Dzielnicy Wola, ul. Solidarności 90,
sala sesji

ŻOLIBORZ
Dyskusje o pomysłach z obszaru Żoliborz Centralny
27 lutego (wtorek), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8,
sala konferencyjna
Dyskusje o pomysłach z obszaru Sady Żoliborskie-Zatrasie-Rudawka
28 lutego (środa), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8,
sala konferencyjna
Dyskusje o pomysłach z obszaru Marymont-Potok-Żoliborz Dziennikarski
6 marca (wtorek), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala
konferencyjna
Dyskusje o pomysłach z obszaru Żoliborz Południowy i z obszaru Powązki
9 marca (piątek), godz. 17:00 – Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala
konferencyjna

Weryfikacja szczegóło

4.8.
(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:
– 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;
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– 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 terenie, który nie należy do m.st. Warszawy lub
którego dysponent nie wyraził 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 poszczególnych dzielnicach m.st.
Warszawy przedstawia tabela 9 na następnej stronie.
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Tabela 9.

Dzielnica
Bemowo

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

Obszar
Bemowo - Lotnisko, Fort Bema
Boernerowo, Fort Radiowo, Górce, Groty
Chrzanów, Jelonki Południowe, Jelonki Północne
ogólnodzielnicowy

Bemowo

Białołęka

Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka
Szlachecka, Henryków, Szamocin
Obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodziska,
Lewandów
Obszar 4 - Piekiełko, Żerań, Annopol

Białołęka

Bielany

35
50
5

Chomiczówka
Piaski
Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Ruda, Marymont, Las Bielański
Słodowiec
Stare Bielany
Wawrzyszew
Wrzeciono, Młociny
ogólnodzielnicowy
Miasto Ogród Sadyba
Sadyba Stegny
Siekierki Augustówka
Sielce
Służew
Służewiec
Stary Mokotów
Wierzbno Wyględów

133
11
34
14
41
8
16
25
24

Rakowiec
Stara Ochota
Szczęśliwice
ogólnodzielnicowy

173
26
9
16
21

Gocław

72
29

Mokotów
Ochota

37
61

151
17
9
1
9
7
12
17
27
34

Bielany

Mokotów

Liczba
6
6
8
17

Ochota
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PragaPołudnie

Grochów Centrum
Grochów Kinowa
Grochów Południowy
Grochów Północny
Kamionek
Przyczółek Grochowski
Saska Kępa
ogólnodzielnicowy

8
10
32
5
7
4
20
35

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

150
20
19
28

PragaPołudnie
Praga-Północ

Praga-Północ
Rembertów
ogólnodzielnicowy

67
23

Rembertów
Muranów
Przywiśle
Stare Miasto
Śródmieście Południowe
Śródmieście Północne
Ogólnodzielnicowy

23
2
8
9
14
9
17

Bródno
Bródno-Podgrodzie
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Targówek Mieszkaniowy
Zacisze
Ogólnodzielnicowy

59
24
11
17
21
14
29

Ursus Południowy
Ursus Północny

116
26
26

Ursynów Południowy
Ursynów Północny
Zielony Ursynów
ogólnodzielnicowy

52
42
51
17
58

Aleksandrów
Anin
Falenica
Las
Marysin Wawerski Południowy

168
5
17
10
13
2

Śródmieście

Śródmieście

Targówek

Targówek
Ursus
Ursus
Ursynów

Ursynów

Wawer
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Wawer
Wesoła

Marysin Wawerski Północny
Miedzeszyn
Międzylesie
Nadwiśle
Radość
Sadul
Wawer
Zerzeń
Ogólnodzielnicowy

13
5
10
7
5
2
6
7
48

ogólnodzielnicowy

150
25

Wesoła
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

Wilanów
Włochy

Okęcie
Włochy
Rejon Południowy
Rejon Północno-Wschodni
Rejon Północno-Zachodni
ogólnodzielnicowy

53
13
39
15
26

Obszar 1 - Żoliborz Centralny
Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka
Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Obszar 5 - Powązki

93
19
14
12
5
6

Wola
Żoliborz

19
7
17
50
26
27

Włochy
Wola

25
7

Żoliborz
Razem

56
1628

Odwołania i ponowna

4.9.
(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
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zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, w którym brał udział także członek Zarządu Dzielnicy
oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową. Jeśli na spotkaniu nie mógł być
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 jest ostateczny.
W trakcie V edycji budżetu partycypacyjnego zostało złożonych 139 wniosków o ponowną
weryfikację. 1 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. Ilość 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

-

-
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Ursynów

26

19

7

3

4

-

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 (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 –
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%
4%
0-10

7%

11-18

7%
5%

18%

19-24
25-34
35-44

27%
45-64

31%

65-79
80 +

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

Obszar
Bemowo - Lotnisko, Fort Bema
Boernerowo, Fort Radiowo, Górce, Groty
Chrzanów, Jelonki Południowe, Jelonki Północne
ogólnodzielnicowy

Bemowo

Białołęka

Białołęka

Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka
Szlachecka, Henryków, Szamocin
Obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodziska,
Lewandów
Obszar 4 - Piekiełko, Żerań, Annopol

Liczba
6
5
3
17
31
12
20
18
5
55
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Bielany

Chomiczówka
Piaski
Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Ruda, Marymont, Las Bielański
Słodowiec
Stare Bielany
Wawrzyszew
Wrzeciono, Młociny
ogólnodzielnicowy

13
7
1
8
7
9
12
18
8

Miasto Ogród Sadyba
Sadyba Stegny
Siekierki Augustówka
Sielce
Służew
Służewiec
Stary Mokotów
Wierzbno Wyględów

83
4
8
13
19
2
11
10
9

Rakowiec
Stara Ochota
Szczęśliwice
ogólnodzielnicowy

76
22
9
14
10

Gocław
Grochów Centrum
Grochów Kinowa
Grochów Południowy
Grochów Północny
Kamionek
Przyczółek Grochowski
Saska Kępa
ogólnodzielnicowy

55
14
4
6
6
5
6
1
20
17

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

79
11
8
11

Bielany

Mokotów

Mokotów
Ochota

Ochota

PragaPołudnie

PragaPołudnie
Praga-Północ

Praga-Północ
Rembertów
ogólnodzielnicowy

30
14

Rembertów

14
2
6

Śródmieście

Muranów
Przywiśle
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Stare Miasto
Śródmieście Południowe
Śródmieście Północne
Ogólnodzielnicowy

8
11
9
5

Bródno
Bródno-Podgrodzie
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Targówek Mieszkaniowy
Zacisze
Ogólnodzielnicowy

41
14
7
16
9
12
14

Ursus Południowy
Ursus Północny

72
10
4

Ursynów Południowy
Ursynów Północny
Zielony Ursynów
ogólnodzielnicowy

14
16
12
11
18

Aleksandrów
Anin
Falenica
Las
Marysin Wawerski Południowy
Marysin Wawerski Północny
Miedzeszyn
Międzylesie
Nadwiśle
Radość
Sadul
Wawer
Zerzeń
Ogólnodzielnicowy

57
2
11
7
13
2
6
3
7
4
5
2
4
7
8

ogólnodzielnicowy

81
13

Śródmieście

Targówek

Targówek
Ursus
Ursus
Ursynów

Ursynów

Wawer

Wawer
Wesoła
Wesoła
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

13
7
8
4
8
27
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Włochy

Okęcie
Włochy

22
11

Rejon Południowy
Rejon Północno-Wschodni
Rejon Północno-Zachodni
ogólnodzielnicowy

33
13
17
11
7

Obszar 1 - Żoliborz Centralny
Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka
Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Obszar 5 - Powązki

48
12
12
9
3
5

Włochy
Wola

Wola
Żoliborz

Żoliborz
Razem

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 głosy). 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 Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz,
dokonali: Pan Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy oraz Pani 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 min. 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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