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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
Rusza IV edycja warszawskiego budżetu partycypacyjnego. 1 grudnia 2016 r. rozpoczyna się
etap zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego. Z budżetu Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy na rok 2018 do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota
4 717 380 zł co stanowi 1% planowanego budżetu dzielnicy.
Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec m.st. Warszawy na specjalnym formularzu w formie
papierowej lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej budżetowi
partycypacyjnemu w m.st. Warszawie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt. Jeden projekt może
zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech mieszkańców. Projekt należy szczegółowo opisać
i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne jest również dołączenie do niego podpisów
minimum 30 osób popierających (do tej grupy nie wlicza się projektodawcy).
W naszej dzielnicy projekt może mieć charakter ogólnodzielnicowy lub lokalny.
Projekt ogólnodzielnicowy to taki, który dotyczy więcej niż jednego obszaru lokalnego.
Projekt lokalny dotyczy jednego z 8 obszarów lokalnych, na które została podzielona
Dzielnica Praga-Południe: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Północny, Saska Kępa,
Grochów Kinowa, Przyczółek Grochowski, Grochów Południowy, Gocław.
Szacunkowy koszt projektu musi mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru i
w limicie wartości jednego projektu, który w 2018 r. wynosi do 2/3 kwoty dla danego
obszaru, nie więcej jednak niż 300 000 zł.

Podział na obszary i kwoty oraz limity dla jednego projektu w obszarze na
Pradze-Południe:

OBSZAR

KWOTA /zł/ na obszar

LIMIT DLA JEDNEGO
PROJEKTU /zł/
w obszarze

PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE

707 607,00

300 000

KAMIONEK

308 151,26

205 434

GROCHÓW CENTRUM

361 677,80

241 118

GROCHÓW PÓŁNOCNY

541 057,09

300 000

SASKA KĘPA

735 616,25

300 000

GROCHÓW KINOWA

214 386,40

142 924

PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI

106 165,64

70 777

GROCHÓW POŁUDNIOWY

770 039,52

300 000

GOCŁAW

972 679,04

300 000

Razem

4 717 380,00

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZYGOTOWUJĄC PROJEKT
Projekty zgłaszane przez mieszkańców mogą dotyczyć zarówno dziedzin społecznych,
kulturalnych, oświatowych, sportowych, ochrony środowiska jak i infrastrukturalnych
związanych z budową lub modernizacją.
Należy jednak zwrócić szczególna uwagę, aby projekt spełniał następujące warunki:


był zlokalizowany na terenie będącym własnością m.st. Warszawy. Dopuszcza się
możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących
własność m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem, pod
warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu
posiadającego tytuł prawny do nieruchomości z zastrzeżeniem, że teren ten jest i będzie
ogólnodostępny dla mieszkańców a inwestycja nie jest zadaniem własnym właściciela terenu,



mieścił się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przekazanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (np. Zarządowi Dróg Miejskich, Zarządowi
Oczyszczania Miasta, Zarządowi Transportu Miejskiego). W każdej z tych jednostek
jest koordynator ds. budżetu partycypacyjnego, z którym można się skontaktować w
celu ustalenia, czy teren jest administrowany przez tę jednostkę oraz zapoznać się
planami inwestycyjnymi na kolejne lata),



był możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego 2018 (w 2017 roku
dopuszcza się tylko proste prace przygotowawcze),



miał charakter ogólnodostępny tzn. że z efektów jego realizacji będzie mogła
korzystać jak najszersza grupa odbiorców (czyt. Zasady ogólnodostępności projektów
w budżecie partycypacyjnym 2018 w m.st. Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe



znajdował się na terenie wolnym od roszczeń.

W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
 zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
 zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które
w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
 są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy.
Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne,
obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie będą
weryfikowane a informacje o nich nie będą publikowane.
W przypadku projektów inwestycyjnych, celem ustalenia na jakim terenie możliwa jest
realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego niezbędne jest wcześniejsze sprawdzenie
lokalizacji pod kątem:
1. własności terenu – kto jest właścicielem i czy nie jest to teren objęty roszczeniami
(Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi dostępny
jest pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/GK/
Wydzialy/GK_DW/default.htm w sekcji „Dodatkowe informacje”),
2. miejscowego planu zagospodarowania (lub projektu takiego planu) – na jaką funkcję
przeznaczony jest dany teren i czy w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują funkcje
kolidujące. Na etapie weryfikacji będzie możliwość dostosowania projektu do
wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacje
o uchwalonych oraz opracowywanych planach miejscowych można uzyskać
w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
kontaktując się z Panią Anną Skrzypczak, e-mail: askrzypczak@um.warszawa.pl, tel.
(22) 44-35-202. Informacje te dostępne są również na stronie internetowej:
www.bip.um.warszawa.pl
3. czy na tym terenie nie przebiegają pod ziemią elementy infrastruktury
uniemożliwiające lokalizację zadania lub podnoszące koszty realizacji (kanalizacja,
wodociąg, sieć energetyczna, sieć cieplna, sieć telekomunikacyjna lub oświetleniowa
itp.),
4. obsługi komunikacyjnej danego terenu – dojazdy ewentualnie dojścia,
5. sprawdzenie szaty roślinnej – czy nie występują gatunki drzew podlegające
szczególnej ochronie, których nie można będzie usunąć,
6. w przypadku projektów wymagających dostawy energii elektrycznej lub wody – może
być problem z przyłączeniem ich do sieci w ramach jednego roku budżetowego,
7. należy również wziąć pod uwagę przepisy techniczne, które określają odległości,
które są wymagane pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania –
szczególnie od elementów uciążliwych np. dróg i parkingów wielostanowiskowych

(niektóre z nich można znaleźć na stronach internetowych instytucji i firm
zajmujących się tego typu zagadnieniami),
8. możliwe jest również śledzenie zamierzeń m.st. Warszawy w zakresie inwestycji na
terenie Dzielnicy w Wydziale Infrastruktury – p. Andrzej Wójcik, e-mail:
andrzej.wojcik@um.warszawa.pl, tel. (22) 44-35-355.
Projektodawcy, którzy są zainteresowani zgłaszaniem projektów na obszarze Kamionka
powinni zwrócić uwagę na fakt, że obszar ten został objęty Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji Miasta st. Warszawy do roku 2022.
Wśród planowanych działań na tym obszarze przewidziane są, zarówno duże inwestycje
miejskie, m.in.: budowa Centrum Orkiestry Sinfonia Varsovia, realizacja budownictwa
społecznego (kamienica przy ul. Targowej 14 i 16), programy społeczne i kulturalne jak
również działania realizowane przez Dzielnicę Praga-Południe dotyczące przede wszystkim
modernizacji południowo-praskich kamienic, w tym doposażenia budynków w niezbędne
media. Doposażenie w media stanowi kontynuację programu wdrażanego od kilku lat przez
władze Dzielnicy dotyczące ciepła sieciowego. Poza modernizacją kamienic w określonych
w programie kwartałach ulic planowane są także prace modernizacyjne dotyczące poprawy
przestrzeni miejskiej: nawierzchni, oświetlenia oraz zagospodarowanie zielni. Ponadto
w ramach prac rewitalizacyjnych planowane jest również zagospodarowanie terenu Bazaru
Rogatka pod funkcje handlowe – targowisko jednodniowe oraz społeczno-kulturalne:
jednodniowe giełdy tematyczne. Ożywienie terenu bazaru prowadzone będzie przy
współpracy z różnymi podmiotami, w tym z Radą Osiedla Kamionek.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. rewitalizacji należy skontaktować się z Panią
Katarzyną Mól, e-mail: kmol@um.warszawa.pl, tel. (22) 44-35-360.

PROJEKTY SKIEROWANE
PARTYCYPACYJNEGO

DO

REALIZACJI

W

POPRZEDNICH EDYCJACH BUDŻETU

Przed opracowaniem projektu warto sprawdzić, jakie projekty zostaną zrealizowane
w ramach poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego.
W poprzednich trzech edycjach budżetu partycypacyjnego na Pradze-Południe w głosowaniu
mieszkańcy wybrali 181 projektów do realizacji (42 projekty w edycji 2015, 64 projekty w
edycji 2016, 75 projektów w edycji 2017). Projekty z 2015 r. oraz większość projektów z
edycji 2016 zostało już zrealizowane.
W edycji budżetu partycypacyjnego 2015 projekty można było zgłaszać w 8 obszarach
lokalnych: Gocław, Grochów Południowy, Saska Kępa, Grochów Północny, Grochów
Centrum, Grochów Kinowa, Kamionek, Przyczółek Grochowski. Dodatkowo w drugiej i
trzeciej edycji (2016 i 2017) była możliwość zgłaszania projektów o charakterze
ogólnodzielnicowym. Wszystkie projekty z poprzednich edycji dostępne na stronie
www.twojbudżet.warszawa.um.pl

Lista projektów skierowanych do realizacji z budżetu partycypacyjnego 2017
na Pradze-Południe (75 projektów):
Projekty Ogólnodzielnicowe
Koszt wybranych projektów: 436 250,00 zł
Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

135.

Praga Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci
koszt projektu: 49 000 zł

2 545

60.

Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze Południe
koszt projektu: 6 600 zł

2 118

61.

Audiobooki do Biblioteki Książki Mówionej na ul. Meissnera 5
koszt projektu: 4 000 zł

1 951

2274.

Ochrona drzew Parku Skaryszewskiego
koszt projektu: 117 000 zł

1 944

2191.

Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe
koszt projektu: 14 680 zł

1 553

489.

Nowoczesne Technologie w Bibliotece - zakup tablicy interaktywnej
koszt projektu: 4 000 zł

1 414

1048.

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED
koszt projektu: 77 000 zł

1 318

1367.

Ratujemy drzewa Saskiej Kępy
koszt projektu: 64 970 zł

1 200

Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

806.

Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Centrum
Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
koszt projektu: 23 000 zł

1 117

1007.

Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę", miejsce przyjazne rodzinie na Pradze Południe
koszt projektu: 52 000 zł

1 051

234.

Wzbogacenie księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78
879
koszt projektu: 24 000 zł

Obszar Gocław
Koszt wybranych projektów: 957 435,00 zł
Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

632.

Nowoczesna Biblioteka nad Balatonem
koszt projektu: 10 000 zł

988

1098.

Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa –
Abrahama
koszt projektu: 300 000 zł

857

2042.

Zielona Iskra -zieleń na Gocławiu Iskra
koszt projektu: 9 600 zł

847

1590.

Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanałku Gocławskiego na odcinku Ul.
Fieldorfa - ul. Rechniewskiego.
koszt projektu: 187 200 zł

816

569.

Zakup książek do Wypożyczalni Nr 19 i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży
Nr 2
812
koszt projektu: 15 000 zł

48.

Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora
Komorowskiego i Filia Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego
koszt projektu: 10 535 zł

394.

Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4
744
koszt projektu: 45 000 zł

1877.

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego
koszt projektu: 273 500 zł

719

62.

Kulturalny senior na Gocławiu
koszt projektu: 13 000 zł

697

33.

Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra
koszt projektu: 50 900 zł

680

1588.

Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty
umiejętności rodzicielskich
koszt projektu: 42 700 zł

657

755

Obszar Grochów Południowy
Koszt wybranych projektów: 771 897,00 zł
Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

2570.

Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w
Warszawie
koszt projektu: 10 000 zł

2234.

Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska z ul.
Grochowską
713
koszt projektu: 10 500 zł

2087.

Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska
koszt projektu: 35 000 zł

698

897.

Street workout - Osiedle Ostrobramska
koszt projektu: 25 000 zł

676

1751.

Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego
koszt projektu: 162 000 zł

626

1575.

Uzupełnij DZIURĘ - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów
koszt projektu: 98 800 zł

584

881.

Warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego na Osiedlu Ostrobramska
koszt projektu: 10 875 zł

563

438.

Street Workout Park na Skwerku przy ul.Majdańskiej
koszt projektu: 112 522 zł

552

1544.

Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III
koszt projektu: 250 000 zł

513

1727.

Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza
koszt projektu: 10 000 zł

490

89.

Wymiana chodnika na ul. Kompasowej na odcinku ; od Poligonowej,
wzdłuż posesji ul. Poligonowej 10 i Kompasowej 16
koszt projektu: 22 000 zł

440

1946.

Ogrodzenie i oznaczenie 12 rzeźb na terenie Osiedla Ostrobramska
koszt projektu: 25 200 zł

352

717

Obszar Saska Kępa
Koszt wybranych projektów: 740 634,00 zł

Numer

Projekt i kwota

Oddane
głosy

67.

Ptasi ogród przy ulicy Nobla
koszt projektu: 11 193 zł

598

472.

Zakup książek nowości dla wypożyczalni nr 100, ul. Zwycięzców 46
koszt projektu: 10 800 zł

468

1444.

„Żywy Ogród” – ekologiczny plac zabaw i nauki
koszt projektu: 66 686 zł

437

925.

Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej
koszt projektu: 267 080 zł

425

765.

Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu
pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym
koszt projektu: 165 000 zł

398

1676.

Teatr/ kino i animacje, w PROMie Kultury dla rodzin i dzieci wariacje;
koszt projektu: 37 200 zł

380

599.

Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2
koszt projektu: 122 000 zł

372

1033.

Połączenie chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Algierskiej
koszt projektu: 27 675 zł

352

576.

Zakup nowości wydawniczych dla Wypożyczalni nr 94 i BD 45 oraz
materiałów do zajęć plastycznych. koszt projektu: 25 000 zł

345

68.

Co wiemy o Święcie Saskiej Kępy
koszt projektu: 8 000 zł

212

Obszar Grochów Północny
Koszt wybranych projektów: 530 225,00 zł

Numer

Projekt i kwota

Oddane
głosy

909.

Silni, Sprawni, Aktywni - darmowe treningi boksu i kickboxingu dla
dorosłych. koszt projektu: 64 875 zł

567

908.

Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i
młodzieży. Edycja 2017.koszt projektu: 121 350 zł

563

385.

Zakup nowości książkowych dla Wypożyczalni nr 92 i BD nr 42
koszt projektu: 12 000 zł

373

2370.

Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku.
koszt projektu: 192 000 zł

348

866.

Grochów Północny i Gocławek - ułatwienia dla pasażerów tramwajów,
ułatwienia rowerowe koszt projektu: 140 000 zł

348

Obszar Grochów Centrum
Koszt wybranych projektów: 353 300,00 zł

Numer

Projekt i kwota

Oddane
głosy

1415.

Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum
koszt projektu: 37 500 złZwycięski projekt

104.

Zakup nowości książkowych do Wypożyczalni nr 40 i Biblioteki dla Dzieci
nr 47
310
koszt projektu: 12 000 złZwycięski projekt

1539.

Kontraruch rowerowy na ulicy Mycielskiego, Paca i Prochowej
koszt projektu: 15 000 złZwycięski projekt

249

2220.

Sąsiedzkie pikniki w Ogrodzie na Paca
koszt projektu: 5 500 złZwycięski projekt

237

769.

Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143
koszt projektu: 138 000 złZwycięski projekt

207

2305.

Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1
koszt projektu: 57 000 złZwycięski projekt

207

105.

Spotkania warsavianistyczne i autorskie
koszt projektu: 5 000 złZwycięski projekt

200

Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleńca w kwartale ulic:
1744. Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego.
koszt projektu: 66 300 złZwycięski projekt
2023.

Coworking dla rodziców małych dzieci
koszt projektu: 17 000 złZwycięski projekt

329

195
166

Obszar Kamionek
Koszt wybranych projektów: 307 297,00 zł

Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

2542.

Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255
koszt projektu: 150 000 złZwycięski projekt

517

959.

Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy Bliskiej i inne
poprawki
koszt projektu: 10 000 złZwycięski projekt

368

2577.

Plac zabaw dla dorosłych
koszt projektu: 28 000 złZwycięski projekt

349

699.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ul. Bliskiej
koszt projektu: 30 000 złZwycięski projekt

340

81.

Zakup książek i spotkania autorskie wypożyczalnia nr 44
koszt projektu: 15 000 złZwycięski projekt

333

293.

Plaża i prom dostępne dla wszystkich!
koszt projektu: 74 297 złZwycięski projekt

301

Obszar Grochów Kinowa
Koszt wybranych projektów: 216 271,00 zł

Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

423.

Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul.
Sygietyńskiego 4a.
koszt projektu: 75 000 zł

294

597.

Przyjazny Grochów – zieleń, czystość i bezpieczeństwo
koszt projektu: 3 571 zł

273

2620.

Montaż 3 ławek na terenie pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18
koszt projektu: 2 400 zł

231

2588.

Zakup nowości kaiążkowych do Wypożyczalni nr 90
koszt projektu: 10 800 zł

224

117.

Biblioteka na Nowo
koszt projektu: 9 000 zł

205

249.

Przyjazna biblioteka
koszt projektu: 10 000 zł

204

2630.

Wymiana nawierzchni chodnika przy Alei Waszyngtona 53 A między ul.
Siennicką Grenadierów i Aleją J. Waszyngtona
181
koszt projektu: 24 000 zł

2612.

Budowa nowego chodnika od Kinowej 16 do Placu przy Suchodolskiej
koszt projektu: 40 000 zł

167

794.

ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei
ogrodowej
koszt projektu: 41 500 zł

163

Obszar Przyczółek Grochowski
Koszt wybranych projektów: 101 500,00 zł

Numer
projektu

Projekt i kwota

Oddane
głosy

1772.

Nowe ławki przy jeziorku Gocławskim
koszt projektu: 8 000 zł

118

1774.

Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim
koszt projektu: 93 500 zł

79

Dodatkowo informujemy, że niektóre parki i place objęte są wieloletnią umową z
projektantem i nie ma możliwości, aby bez uzyskania zgody projektanta miejsca te były
modernizowane zarówno w zakresie zieleni jak i infrastruktury np. pl. Szembeka, Park
Polińskiego, Park nad Balatonem, Park Znicza, Park Obwodu Praga AK.

HARMONOGRAM:
1) określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania
budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do dnia 23 listopada 2016 r.;
2) promocja szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach – od dnia 24 listopada 2016 r.
3) zgłaszanie projektów – od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 23 stycznia 2017 r.
4) weryfikacja i publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 24 stycznia do 8 maja 2017
roku.
5) odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 26 maja 2017 roku
6) spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – od 1
czerwca do dnia 30 czerwca 2017 r.
7) głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia
30 czerwca 2017 r.
8) ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 14 lipca 2017 r.
9) ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego jednak
nie później niż do 11 grudnia 2017 roku.
KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY?
Projekty można zgłaszać od 1 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.
• w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
• w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, - w poniedziałki w godz. 08:00–18:00, wtorek
– piątek w godz. 8:00 – 16:00
• listownie - przesyłając projekt na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet
Partycypacyjny 2017” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy)
MARATON PISANIA PROJEKTÓW:
Wszystkich projektodawców i zainteresowanych zapraszamy na maraton pisania projektów
w dniu 14 stycznia 2017r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 w godz.
11-15. W czasie tego wydarzenia uzyskać można pomoc pracowników Urzędu, członków
Zespołu, a także wymienić się doświadczeniami z innymi projektodawcami.
DYŻURY PODCZAS ETAPU ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
Aby pomóc Państwu podczas przygotowywania projektów pracownicy Urzędu Dzielnicy
będą pełnili dyżury konsultacyjne.
Jeżeli projekt będzie dotyczył zadania z zakresu:


kultury można skontaktować się z Panią Iwoną Kaczorowską, ul. Grochowska 274,
pok. 213, tel. (22) 443 54 68, e-mail: ikaczorowska@um.warszawa.pl



promocji można skontaktować się z Panią Katarzyną Piwowarską-Niedziółka, ul.
Grochowska 274, pok. 129, tel. (22) 44 35 238, e-mail: ijanowska@um.warszawa.pl

lub z Panią Katarzyną Niedzióką-Piwowarską ul. Grochowska 274, pok. 129, tel. (22)
44-35-196, e-mail: kniedziolka@um.warszawa.pl


sportu można skontaktować się z Panią Renatą Paprzycką, ul. Grochowska 274, pok.
213, tel. (22) 443 54 83, e-mail: rpaprzycka@um.warszawa.pl



spraw społecznych można skontaktować się z Panią Grażyną Małek ul. Podskarbińska
6 pok. 114, , tel. (22) 44-35-256, e-mail: gmalek@um.warszawa.pl



środowiska można skontaktować się z Panią Sabiną Filipowicz ul. Podskarbińska 6,
pok. 210, tel. (22) 44 35 501, e-mail: sfilipowicz@um.warszawa.pl lub z Panią
Agnieszką Wernikowską ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 519, e-mail:
awernikowska@um.warszawa.pl



oświaty można skontaktować się z Panią Joanną Dabińską ul. Podskarbińska 6,
pok.222, tel. (22) 44-35-511, e-mail: jdabinska@um.warszawa.pl



informatyki można skontaktować się z Panem Karolem Sosińskim ul. Grochowska
274, pok.206 tel. (22) 44-35-289, e-mail: ksosinski@um.warszawa.pl



infrastruktury można skontaktować się
ul. Grochowska
274,
pok.
330,
andrzej.wojcik@um.warszawa.pl

z

Panem Andrzejem Wójcikiem
tel.
(22)44-35-355,
e-mail:

Dodatkowo można kontaktować się w zakresie spraw prowadzonych przez:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:
Pani Katarzyna Kwapisz ul. Walewska 4, pok. 8A e-mail: katarzyna.kwapisz@zgnpragapld.pl,
tel. (22) 27 73 001
Zarząd Oczyszczania Miasta
Pani Iwona Fryczyńska, e-mail: fryczynska@zom.waw.pl (22) 277 04 72
Zarząd Dróg Miejskich
Pan Mikołaj Pieńkos, e-mail: m.pienkos@zdm.waw.pl, tel. (22) 55-89-336
Zarząd Transportu Miejskiego
Pan Łukasz Filipczak, e-mail: l.filipczak@ztm.waw.pl , tel. (22) 459 42 68

Odbędą się również dyżury Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, podczas których uzyskać
można informacje nt. zasad budżetu partycypacyjnego obowiązujących na Pradze-Południe:
9 stycznia 2017r. Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 godz. 16-18
16 stycznia 2017r. Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 godz. 16-18
KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE
Anna Wojtasik
Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Grochowska 274, pok. 334, 03-841 Warszawa, awojtasik@um.warszawa.pl
tel. 22 44-35 389, fax. 22 44-35 547,
Pozostałe informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub

www.pragapld.waw.pl w zakładce Budżet Partycypacyjny

