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Powiedz, czego potrzebujesz
o hasło promujące etap zgłaszania projekT
tów w aktualnej, 4. edycji budżetu partycypacyjnego. Rozpoczął się 1 grudnia i po-

trwa do 23 stycznia. W tym czasie każdy
mieszkaniec Warszawy może zgłosić pomysł
ulepszający, wzbogacający okolicę, w której
mieszka, a który zostanie zrealizowany przez
Urząd Dzielnicy w 2018 roku. To może być
ławka, plac zabaw, zajęcia dla dzieci lub
dorosłych, chodnik, koncert, itd. Wyobraźnia
mieszkańców nie zna granic, zwłaszcza gdy
do wydania są 4 mln złotych!

Kto?

Projekt może zgłosić tylko osoba fizyczna,
będąca mieszkańcem Warszawy (nie trzeba
być zameldowanym, a jedynie mieszkać) bez
względu na wiek. Dzieci i młodzież też mogą
zgłaszać swoje pomysły pod warunkiem, że
rodzice wyrażą na to pisemną zgodę. Narodowość też się nie liczy, jeżeli cudzoziemiec
jest aktualnie mieszkańcem Warszawy. Pamiętać należy o jednym: budżet partycypacyjny nie jest dofinansowaniem lub dotacją,
co oznacza, że autorzy projektów nie otrzymują pieniędzy na ich realizację. Wszystkie
projekty, które zostaną zgłoszone, a następnie
wybrane przez mieszkańców w głosowaniu
zostaną zrealizowane przez Urząd Dzielnicy.
Czasami zdarza się, że jeden pomysł ma
kilku autorów – co wtedy? Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok
2018, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
nr 1500/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 5 października 2016 roku,
Rabaty kwiatowe
w parku Magiczna

jeden projekt może zgłosić maksymalnie 3 autorów. W formularzu zgłoszeniowym jest
miejsce tylko dla jednego projektodawcy
i należy tu wpisać osobę, która jest najlepiej
zorientowana w pomyśle, ponieważ ta osoba
będzie zapraszana na publiczne dyskusje
w celu przedstawienia pomysłu i z tą osobą
będą się kontaktować urzędnicy podczas
weryfikacji projektu. Natomiast pozostałych
autorów należy wpisać w załącznik pt. „Lista
zawierająca dane pozostałych projektodawców”.

Jak?

Projekt można zgłosić tylko na specjalnym
formularzu – do pobrania ze strony www.bialoleka.waw.pl z zakładki „Budżet partycypacyjny Warszawa” lub z Wydziału Obsługi
Mieszkańców. Tam też umieszczone będą
wszystkie pozostałe załączniki: lista poparcia,
zgoda rodziców, oświadczenie cudzoziemca,
formularz dla pozostałych autorów projektu.
Jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną
liczbę projektów w różnych dzielnicach – nie
trzeba być ich mieszkańcem. Za to każdy
zgłoszony projekt musi poprzeć 30 innych
mieszkańców Warszawy. Do każdego projektu musi być dołączona odrębna lista
popierających. Projektodawca nie może poprzeć swojego projektu.

Co?

Pomysły mieszkańców zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą mieścić się
w katalogu zadań wykonywanych przez m.st.
Warszawę przypisanych do realizacji Dzielni-

4 000 000 zł

com lub jednostkom takim, jak Zarząd Dróg
Miejskich, Zarząd Mienia, Zarząd Zieleni,
Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zespół Żłobków, Lasy
Miejskie – Warszawa czy Stołeczne Centrum
Sportu. Dlaczego? Ponieważ każdy samorząd,
w tym warszawski, otrzymuje środki finansowe na realizację określonych zadań publicznych. W Warszawie większość z tych
zadań wykonują urzędy dzielnic i wspomniane instytucje. Jakie to są zadania? To m.in.:
budowa: dróg, chodników, oświetlenia, parkingów lub miejsc parkingowych, ścieżek
rowerowych, parków, placów zabaw, placówek oświatowych, boisk sportowych, placówek kulturalnych – w tym bibliotek, pomników, placówek społecznych; remonty: infrastruktury drogowej, placówek oświatowych,
kulturalnych, społecznych, infrastruktury
sportowej; ochrona środowiska: sprzątanie,
sadzenie roślinności, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, dokarmianie zwierząt; organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych typu wystawy, koncerty,
spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcja
filmów, przedstawienia teatralne; projekty
edukacyjne: organizacja zajęć dla dzieci, organizacja zajęć dla seniorów, profilaktyka
zdrowotna; informowanie mieszkańców: za
pomocą narzędzi komunikacyjnych (internet,
profile społecznościowe, gazety), budowa internetowej sieci bezprzewodowej; obsługa
mieszkańców: w urzędzie, w internecie.

Kiedy?

Na realizację projektu zgłoszonego do
budżetu partycypacyjnego przeznaczony jest
1 rok budżetowy, który trwa od stycznia do
grudnia. To oznacza, że wszystkie etapy projektu począwszy od jego przygotowania, a kończąc na wykonaniu muszą być
przeprowadzone
w 1 rok.

Podział dzielnicy i kwoty na obszary,
limit kwotowy
każdej dzielnicy, która na budżet partyW
cypacyjny przeznaczyła więcej niż
1 mln zł, obowiązuje podział obszarowy. Na

Białołęce do wydania są 4 mln zł. Sposób
podziału, liczbę obszarów rekomenduje dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego
powołany w danej edycji. Decyzję podejmuje
Zarząd Dzielnicy. Białołęcki Zespół postanowił pozostać przy dotychczasowych podziałach na 3 obszary lokalne z lekką korektą
granicy pomiędzy obszarem 1 i 3 oraz wprowadzić obszar ogólnodzielnicowy.
Co to jest obszar ogólnodzielnicowy? Obszar ogólnodzielnicowy obejmuje swoim zasięgiem całą dzielnicę, a projekty w nim zgłaszane muszą dotyczyć potrzeb mieszkańców
całej dzielnicy. Jeżeli jednak projekt będzie
dotyczyć potrzeb lokalnej społeczności wówczas należy go zgłosić w jednym z trzech obszarów, w którym dana społeczność mieszka.

Kwota przyznana na obszar*

Limit kwotowy
dla 1 projektu**

między Wisłą a ul. Modlińską oraz Żerań od
Obszar nr 1
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko, ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej do torów
kolejowych
Kępa Tarchomińska, Żerań

1 mln zł

500 tys. zł

Obszar nr 2 Białołęka Dworska,
pomiędzy ulicami Modlińską a Płochocińską
Choszczówka, Dąbrówka Szlachecoraz granicą Warszawy
ka, Henryków, Szamocin

1 mln zł

500 tys. zł

Obszar nr 3
Kobiałka, Brzeziny, Grodzisk,
Annopol, Lewandów, Augustów

między ulicą Płochocińską, granicą miasta,
Trasą Toruńską a torami kolejowymi

1 mln zł

500 tys. zł

Obszar ogólnodzielnicowy

cała Białołęka

1 mln zł

brak limitu

Nazwa obszaru

Zasięg obszaru

* w 2018 roku w każdym obszarze zostanie wykonana dowolna liczba projektów wybrana przez
mieszkańców w głosowaniu, których koszty osiągną łączną kwotę 1 mln złotych
** koszt projektu w chwili zgłoszenia i po jego weryfikacji nie może przekroczyć limitu kwoty

Ścieżka rowerowa wykonana w ramach
projektu „Rowerem do szkoły”

Ogólnodostępność – co to jest?
ażdy projekt zgłaszany do budżetu partyK
cypacyjnego na Białołęce musi spełniać
kryterium ogólnodostępności zgodnie z nastę-

pującą definicją:
1) w przypadku projektów miękkich (warsztaty, szkolenia, zajęcia, konkursy, wydarzenia
kulturalne, wydarzenia sportowe, itd.): projekt
jest ogólnodostępny, gdy może z niego skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, do którego skierowany jest projekt;

2) w przypadku projektów infrastrukturalnych lub mających na celu doposażenie danej
placówki, zakupienie książek, sprzętu, mebli:
projekt jest ogólnodostępny, jeżeli każdy
mieszkaniec m.st. Warszawy, może z niego
korzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego
dotyczy projekt jest udostępniony przez cały
czas jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin
w tyg., w godz. 8.00-22.00.

Na jakich terenach można zgłaszać projekty?
Miasteczko ruchu drogowego
przy ul. Światowida (róg ul. Łączącej)

Zarząd Dzielnicy zgodził się, aby zgłaszane
projekty mogły być lokalizowane na terenach
nie będących własnością m.st. Warszawy, ale
pod pewnymi warunkami:
jeżeli projekt będzie dotyczył inwestycji
(np. budowa/remont, drogi, chodnika,
latarni, boiska, budynku, itd.), wówczas projektodawca będzie musiał dołączyć do projektu oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu

odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizację i utrzymanie przedmiotu
projektu. Zakres tej służebności będzie trzeba
skonsultować z Burmistrzem Dzielnicy Białołęka przed złożeniem projektu;
jeżeli projekt będzie dotyczył np. organizacji zajęć, widowiska, zawodów sportowych, itd., wówczas trzeba będzie dołączyć
do projektu pisemną zgodę dysponenta terenu.

www.bialoleka.waw.pl

Jak zgłosić projekt?
Projekty można zgłaszać na trzy sposoby:
1) Przez Internet korzystając z aplikacji dostępnej na stronach www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub www.bialoleka.waw.pl w zakładce „budżet partycypacyjny”, gdzie należy
wypełnić formularz i wszelkie niezbędne załączniki. Listę poparcia należy zeskanować
i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane
osobowe mieszkańców, które w naszym kraju

są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, wówczas będą widoczne tylko dla urzędników posiadających
dostęp do panelu administracyjnego i uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.
2) W Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul.
Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki
w godz. 08.00-18.00, a we wtorki, środy,
czwartki i piątki w godz. 08.00-16.00, stanowiska nr 20-25.

3) Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2018”.
UWAGA!!! O przyjęciu projektu decyduje
data wpływu do Urzędu Dzielnicy Białołęka, czyli 23 stycznia 2017 roku.

Dyżury konsultacyjne
Aby pomóc mieszkańcom w przygotowaniu
projektów zorganizowane zostaną 2 dyżury
konsultacyjne i maraton pisania projektów:
14 grudnia (środa), w godz. 17.00–
19.00, sala B na parterze – dyżur konsultacyjny pracowników wydziałów sportu, kultury, oświaty, spraw społecznych i zdrowia;
4 stycznia (środa), w godz. 17.00–20.00,

sala B na parterze – dyżur konsultacyjny pracowników wydziałów ochrony środowiska
i infrastruktury
14 stycznia (sobota), w godz. 11.00–
17.00 – maraton pisania projektów z pracownikami wydziałów sportu, kultury, oświaty, spraw społecznych i zdrowia, ochrony
środowiska i infrastruktury.

Furtka przy szkole podstawowej nr 342
przy ul. Strumykowej wykonana w ramach
projektu „Bezpiecznie do szkoły”

To nie koniec prac nad projektami
Dyskusje

Jak co roku, mieszkańcy będą mogli dyskutować z projektodawcami o zgłoszonych
przez nich projektach. Forum dyskusyjne
posłuży nie tylko do wyjaśnienia wątpliwości,
ale również do zaproponowania nowych
rozwiązań, albo nawet do połączenia pomysłów. Swoje uwagi lub propozycje będzie
można wyrazić w dwojaki sposób:
poprzez Internet – pod każdym z projektów będzie otwarte forum dyskusyjne, na

którym po zalogowaniu będzie można kontaktować się z autorem. Forum pod projektem
aktywuje się wraz z jego zgłoszeniem (jeśli
projekt zostanie zgłoszony przez Internet) lub
z jego wpisaniem przez urzędnika do internetu
(jeśli projekt zostanie zgłoszony w formie papierowej);
na spotkaniach dyskusyjnych, które będą
się odbywały w każdym obszarze w okresie 1-18 marca 2017 roku. Na tych spotkaniach autorzy projektów najpierw zaprezentują swoje pomysły, później odpowiedzą na py-

tania mieszkańców i urzędników, a na koniec
otrzymają informację zwrotną od urzędników
na temat: możliwości realizacji projektu, co
należy uzupełnić, z czego należy zrezygnować, itd. O terminach spotkań projektodawcy
będą powiadamiani mailowo lub telefonicznie. Obecność projektodawców na spotkaniach dyskusyjnych jest obowiązkowa. Jeżeli
autor nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu osobiście, to może wyznaczyć swojego
pełnomocnika, który przedstawi za niego projekt i odpowie na pytania mieszkańców.

Weryfikacje

Tuż po zakończeniu etapu składania projektów rozpoczyna się proces weryfikacyjny projektów. Weryfikacja projektów jest 3-stopniowa:
L.p.

Rodzaj
weryfikacji

Przedmiot weryfikacji

Weryfikator

Czas na odpowiedź autora

Termin
końcowy

Ogólna

• terminowość złożenia projektu,
• prawidłowe wypełnienie formularza,
• dołączenie listy poparcia i prawidłowa liczba podpisów,
• prawidłowe przyporządkowanie do obszaru,
• zgodność liczby załączników

dzielnicowy
koordynator
ds. budżetu partycypacyjnego

3 dni robocze
od dnia powiadomienia

3 lutego
2017 roku

2.

Szczegółowa

• wykonalność projektu w 1 rok,
• własność terenu, na którym zlokalizowany jest projekt,
• zgodność projektu z MPZP, strategiami i planami Miasta, przepisami prawa,
• realność zaproponowanego kosztorysu wykonania projektu i kosztów eksploatacyjnych oraz porównanie ich z limitami i kwotami obowiązującym w danym obszarze,
• możliwość technicznego lub technologicznego wykonania projektu,
• czy projekt mieści się w zadaniach własnych m.st. Warszawy przypisanych Dzielnicom lub jednostkom biorącym udział w budżecie partycypacyjnym 2018,
• ogólnodostępność projektu wg definicji

urzędnicy
z dzielnicowych
wydziałów lub
z jednostek
merytorycznych

4 dni robocze
od dnia powiadomienia

14 kwietnia
2017 roku

3.

Ponowna
weryfikacja

• ogólnodostępność,
• zasadność weryfikacji szczegółowej

dzielnicowy Zespół ds. budżetu
partycypacyjnego

2 dni robocze
od dnia powiadomienia

5 maja
2017 roku

1.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niejasności, albo w celu zaproponowania zmian w projekcie urzędnicy będą się kontaktowali
z autorami projektów. Brak odpowiedzi projektodawcy będzie skutkował negatywną weryfikacją projektu.
Ogłoszenie wyników wszystkich etapów weryfikacji nastąpi 8 maja 2017 roku.
Ciąg dalszy na następnej stronie
Dzielnica Białołęka

www.bialoleka.waw.pl

Tryb odwoławczy

Każdy projektodawca ma prawo do odwołania się od wyniku weryfikacji. Wystarczy, że
między 8 a 11 maja 2017 roku złoży wniosek
do burmistrza dzielnicy, a następnie odczyta
go na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego. Na podstawie
wniosku projektodawcy i wypowiedzi urzędnika, który weryfikował projekt, Zespół zdecyduje o przekazaniu urzędnikom projektu do
ponownej weryfikacji w trybie odwoławczym. Ostateczny wynik musi być przedstawiony najpóźniej 26 maja 2017 roku. Wynik
weryfikacji po odwołaniu jest ostateczny.

Wycofanie projektu

Od dnia złożenia projektu do 26 maja 2017
roku każdy projektodawca ma prawo wycofać
swój projekt.

Głosowanie

W dniach 14–30 czerwca 2017 roku odbędzie
się głosowanie, w którym może wziąć udział
każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na
wiek i narodowość. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców na
udział dziecka w głosowaniu, w przypadku
cudzoziemców (nie posiadających numeru
PESEL) konieczne jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz okazanie dokumentu podróży.
Głosować można tylko w jednej dzielnicy,
a jeżeli jest ona podzielona na obszary lokalne, to tylko w jednym obszarze. Wyjątek stanowią dzielnice, które oprócz obszarów
lokalnych wyznaczyły również obszar ogólnodzielnicowy. Wówczas zagłosować będzie
można zarówno na projekty z obszaru ogólnodzielnicowego, jak i z jednego, wybranego
obszaru lokalnego. Jak co roku, swoje pro-

jekty będzie można wybrać w Internecie, albo
na papierowej karcie do głosowania. Nie ma
znaczenia liczba wybranych projektów, tylko
ich łączny koszt. Każdy obszar ma przyporządkowaną kwotę. Na Białołęce jest to 1 mln
zł. To oznacza, że wybierając projekty w danym obszarze trzeba zwracać uwagę na koszt
ich realizacji i zmieścić się w 1 mln zł.
Wygrają projekty, które uzyskały największą
liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty
przyznanej w danym obszarze, czyli 1 mln zł
w każdym obszarze. Jeżeli na projekt nie
zagłosuje przynajmniej 10% osób głosujących
(liczą się tylko głosy ważne), wówczas nie
będzie on rekomendowany do realizacji.

Projekty z budżetu partycypacyjnego są realizowane!
Do tej pory odbyły się trzy edycje budżetu
partycypacyjnego w Warszawie. Projekty wybrane w pierwszych dwóch zostały zrealizowane w 2015 i 2016 roku, projekty wybrane
w trzeciej edycji będą wykonane w 2017 roku.

Jedna z ławek i koszy na śmieci ustawionych
na ul. Bohaterów w ramach projektu „Ustawienie
ławek i koszy na śmieci w Białołęce Dworskiej”

Jak wygląda realizacja
projektów na Białołęce?

W pierwszej edycji zostały wybrane 24 projekty, których realizacją w całości zajmował
się Urząd Dzielnicy Białołęka. Wszystkie
pomysły mieszkańców wybrane do realizacji
zostały wykonane w terminie. W drugiej edycji mieszkańcy wybrali 45 projektów, z czego
36 realizuje Urząd Dzielnicy Białołęka, 8 projektów wykonuje Zarząd Dróg Miejskich,
a 1 projekt Zarząd Mienia m.st. Warszawy.
Jeśli chodzi o projekt realizowany przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy, to zostanie on
wykonany w terminie. Projekty realizowane
przez Urząd Dzielnicy Białołęka zostaną wykonane w terminie prawie w całości. Jedynie
projekt dotyczący rozbudowy Truskawkowego Pola w tym roku zostanie wykonany tylko
w części, tzn. doposażony zostanie plac zabaw
Truskawkowego Pola. Część dotycząca rozbudowy boiska zostanie przełożona na przyszły rok, ze względu na obecność na nim wykonawcy budującego po sąsiedzku żłobek
publiczny (konieczność wykonania pod boiskiem instalacji wodno-kanalizacyjnej do placówki oraz ustawienia na nim kontenerów
sanitarnych). Gdy tylko wykonawca budowy
żłobka opuści boisko, wówczas Urząd Dzielnicy dokończy realizację projektu pt. Rozbudowa terenu rekreacyjnego „Truskawkowe
Pole” przy ul. Echa Leśne. Niestety, 5 projektów nie ukończy w tym roku Zarząd Dróg
Miejskich. Są to: „Remont ścieżki rowerowej
przy ul. Modlińskiej”, „Bezpieczny Przejazd
Rowerowy” i „Bezpieczne parkingi rowerowe” stawiane we wszystkich, trzech obszarach. W pierwszym przypadku Zarząd Dróg
Miejskich był zmuszony wystąpić do Rady
Miasta Stołecznego Warszawy o przyznanie
dodatkowych środków finansowych na realizację zadania, w drugim przypadku konieczna
była zmiana sposobu technicznego wykonania
projektu, a w ostatnim przypadku nie otrzymał wszystkich zgód i dostępu do terenu.
To oznacza, że na Białołęce do końca roku

Czas Białołęki – bezpłatny miesięcznik Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Adres redakcji: ul. Modlińska 197, 03–122 Warszawa
www.bialoleka.waw.pl e-mail: bialoleka.redakcja@um.warszawa.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych z zastrzeżeniem prawa do ich redagowania i skracania
oraz zmiany tytułów.

2016, czyli w terminie, zostanie zrealizowanych 88% projektów wybranych w drugiej
edycji (99% Urząd Dzielnicy Białołęka,
37,5% Zarząd Dróg Miejskich, 100% Zarząd
Mienia m.st. Warszawy). Warto przy tym podkreślić, że pomimo trudności, żaden z projektów nie jest zagrożony niewykonalnością.
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu nasza
Dzielnica wzbogaciła się już m.in. o: górki
saneczkowe, dodatkowe punkty darmowego
dostępu do Internetu, miasteczko ruchu drogowego, nowe ławki i kosze na kilku ulicach,
dodatkowe miejsca rekreacji i wypoczynku,
a te istniejące zostały doposażone w nowe
urządzenia. Wiele nowych urządzeń zabawowych zyskały dzieciaki na istniejących już
placach zabaw. Ustawiono betonowe stoły do
ping-ponga, szachów, gry w piłkarzyki. Mamy nową ścieżkę rowerową, zbudowany od
podstaw skatepark, parking przy stacji kolejowej Warszawa-Choszczówka, dodatkowe
parkingi rowerowe. Nasi mieszkańcy uczestniczyli w wielu zajęciach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Mogli też wzbogacać
swoje kompetencje rodzicielskie i społeczne.
Nie zapominali też o zwierzętach zgłaszając
budowę domków i opiekę weterynaryjną.
W trzeciej edycji, mieszkańcy wybrali 49
projektów, w tym 41 zrealizuje Urząd Dzielnicy Białołęka, 6 – Zarząd Dróg Miejskich
i 2 – Centrum Komunikacji Społecznej. Tym
razem na Białołęce pojawią się cztery, nowe
tereny rekreacyjne, nowa ścieżka rowerowa,
2 chodniki. Kilkanaście przejść dla pieszych
stanie się bezpieczniejszymi i przybędzie nam
nowych parkingów dla rowerów. Pojawią się
nowe propozycje zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Przy jednej ze szkół
powstanie prawdziwy zakątek botaniczny.
Zyskają też kobiety w ciąży i najubożsi z naszej dzielnicy.
O budżecie partycypacyjnym czytaj na:
www.bialoleka.waw.pl , www.twojbudzet.um.
warszawa.pl oraz na profilu facebook’owym
Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Białołęka
m. st. Warszawy.

Redagują: Marzena Gawkowska, Dorota Nowakowska, Anna Rurka,
Joanna Pernal-Stasińska
Skład, łamanie i druk: Bronowski Studio
Nakład: 11 000 egz.

