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„Powiedz, czego potrzebujesz” to hasło tegorocznej edycji. Chcemy poznać potrzeby mieszkańców i pokazać,
jakie możliwości zmiany swojego otoczenia daje mieszkańcom naszej Dzielnicy budżet partycypacyjny.
Rozpoczęła się IV edycja
budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
Na realizację pomysłów mieszkańców wydzielono w tym
roku na Ursynowie 6 mln 300 tys. zł z budżetu Dzielnicy.
Jest to druga, co do wysokości, kwota we wszystkich
dzielnicach Warszawy.

Można zgłosić więcej niż jeden projekt, ale do każdego
z nich musi być dołączona osobna, oryginalna lista
poparcia. Oznacza to, że projekty dotyczące tego samego
zagadnienia i z tym samym tytułem, ale zgłaszane
w kilku obszarach lub dzielnicach, muszą mieć osobne,
oryginalne listy poparcia.

Budżet partycypacyjny – co to takiego?

Etap dyskusji o projektach połączono z etapem weryfikacji.
Cały proces trwa od 24 stycznia do 8 maja 2017 r.
Przed spotkaniami dyskusyjnymi urzędnicy weryfikują
projekty i na spotkaniach przekazują informacje
o proponowanych zmianach w omawianych projektach.

To proces, którego celem jest włączenie mieszkańców
we współdecydowanie o części budżetu miasta/dzielnicy.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, dyskutować
o nich, a potem głosować na, ich zdaniem, najlepsze
i najbardziej potrzebne. Dzięki temu mają oni realny
wpływ na najbliższe otoczenie, bo zwycięskie projekty
wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy.
O czym trzeba pamiętać, mówiąc o budżecie
partycypacyjnym?
Przede wszystkim o tym, że to nie są dodatkowe
środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców,
ale konkretna kwota wydzielona z budżetu dzielnicy.
Wnioski mogą dotyczyć takich zadań, jak np. remont
chodnika, ustawianie ławek czy posadzenie drzew.
To nie muszą być skomplikowane inwestycje i nie trzeba
czekać, aby ktoś inny się tym zajął, jeśli uważamy, że coś
jest potrzebne. Tym kimś może być każdy mieszkaniec,
bez względu na wiek (nie trzeba być pełnoletnim)
i adres zameldowania (wystarczy mieszkać w Warszawie,
a nie trzeba być tu zameldowanym).
Co nowego w IV edycji BP?
Dużym ułatwieniem dla autorów jest rezygnacja
z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu.
Listę 30 osób popierających pomysł (nie mogą podpisać
się projektodawcy) należy dołączyć do składanego
formularza elektronicznie lub w wersji papierowej.
Zgłaszający wniosek on-line załączają skan listy poparcia
każdego projektu, zachowując go – w przypadku ewentualnej
kontroli – do dnia ogłoszenia wyników głosowania.
Składający formularz osobiście w urzędzie lub pocztą,
załączają listę poparcia w oryginale. Każda taka lista
musi mieć wpisaną nazwę projektu, do którego jest
dołączana, oraz dane i podpisy osób popierających.

Spotkania dyskusyjne odbędą się w sali J.U. Niemcewicza
w ursynowskim ratuszu (al. KEN 61, metro Imielin)
w sobotę 4 marca, we wtorek 7 marca i w sobotę
18 marca 2017 r. Więcej na stronie ursynow.pl
Zmieniono formułę procedury odwołań.
W przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu,
autor może do 11 maja 2017 r. złożyć do Burmistrza
Dzielnicy wniosek o ponowną weryfikację wraz
z uzasadnieniem. Burmistrz przekaże go dzielnicowemu
Zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego. Projektodawca
lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną
weryfikację na posiedzeniu Zespołu, na którym będą
także obecni: urzędnik przeprowadzający weryfikację
szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy. Zespół
zaopiniuje zasadność odwołania i jeśli opinia będzie
pozytywna, urzędnicy jeszcze raz sprawdzą, czy projekt
może zostać zrealizowany. Projektodawca otrzyma
informację o ostatecznym rozstrzygnięciu.
Wydłużono etap głosowania, tak, aby mieszkańcy
mieli więcej czasu na zapoznanie się z projektami
i wybranie tych najbardziej potrzebnych. Głosować
będzie można od 14 do 30 czerwca 2017 r. Tak jak
do tej pory, mieszkańcy (także osoby niepełnoletnie)
mogą wybrać dowolną liczbę projektów z dowolnego
obszaru, pod warunkiem, że ich całkowity koszt nie
przekroczy kwoty przeznaczonej na obszar. Aby projekty
zwyciężyły, muszą uzyskać przynajmniej 10% głosów
ważnych oddanych na danym obszarze terytorialnym
(nawet, jeżeli pozostaną środki finansowe pozwalające
na ich realizację).
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Projekty można zgłaszać do 23 stycznia 2017 r.,
wypełniając formularz:

• Wydziału Infrastruktury (w sprawie infrastruktury
drogowej i rowerowej, budowy, remontów ulic i chodników,
budowy, rozbudowy, doposażenia placów zabaw, terenów
rekreacyjnych i parków, budowy, remontów boisk
szkolnych i infrastruktury szkolnej) tel.: 22 443 72 19
• Wydziału Kultury (w sprawie ochrony dziedzictwa
kulturowego, organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych,
wyposażenia bibliotek) tel.: 22 443 71 29
• Wydziału Ochrony Środowiska (w sprawie projektów
związanych z zielenią i przestrzenią publiczną – tzw.
małą architekturą, melioracjami i gospodarką wodną,
edukacją ekologiczną i sprawami zwierząt, sprzątaniem
ulic i placów zabaw, parków) tel.: 22 443 75 12,
22 443 72 61, 22 443 72 52

• internetowo, za pośrednictwem strony
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
• w wersji papierowej, przy stanowiskach nr 2 i 3,
wcześniej wciskając literkę „B” w Q-matic (system
obsługi klienta), w sali obsługi mieszkańców ursynowskiego
ratusza (al. KEN 61, metro Imielin) w godz. 08.00
– 16.00 (w poniedziałki do 18.00).
Wszystkie druki są dostępne w ursynowskim ratuszu
lub można je pobrać ze strony www.ursynow.pl.
Na etapie składnia wniosków pomysłodawcy mogą
skorzystać ze wsparcia urzędników i członków Zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego podczas dyżurów w punktach
informacyjnych (nie tylko w budynku urzędu, ale m.in.
w bibliotece, szkołach lub centrum handlowym) lub
w czasie Maratonów Pisania Projektów, gdy urzędnicy
z różnych wydziałów będą pomagać w wypełnieniu
formularzy.
Jeśli przygotowując wniosek masz pytanie, zgłoś się do:
• Dzielnicowego Koordynatora ds. BP (w sprawie
regulaminu budżetu partycypacyjnego) tel.: 22 443 75 03
• Wydziału Architektury i Budownictwa (w sprawie planów
zagospodarowania przestrzennego) tel.: 22 443 74 02

• Wydziału Oświaty i Wychowania (w sprawie organizacji
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
zakupu materiałów dydaktycznych, publicznych
i niepublicznych placówek oświatowych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, Dzielnicowego Centrum
Integracji, stypendiów, zasiłków szkolnych, dowozu
dzieci niepełnosprawnych, programu Zima/Lato
w Mieście) tel.: 22 443 72 13, 22 443 75 13
• Wydziału Sportu i Rekreacji (w sprawie imprez
sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek,
szkolnych zajęć sportowych, obiektów sportowych,
programu Zima/Lato w Mieście, zakupu sprzętu
sportowego, rozwoju infrastruktury sportowej)
tel.: 22 443 73 18
• Wydziału Spraw Społecznych (w sprawie pomocy
społecznej, programów profilaktycznych, projektów
skierowanych do rodzin, zajęć dla seniorów)
tel.: 22 443 75 22
• Wydziału Komunikacji Społecznej (w sprawie MAL
– Miejsca Aktywności Lokalnej i imprez promujących
dzielnicę Ursynów) tel.: 22 443 71 43
Wykaz punktów informacyjnych można znaleźć na stronie
www.ursynow.pl i profilu na Facebooku Budżet Partycypacyjny
na Ursynowie.
Zachęcamy do polubienia naszego profilu, aby być na bieżąco.

PRZYJDŹ NA MARATON PISANIA PROJEKTÓW
• w sobotę 14 stycznia 2017 r. w godz. 12.00 – 16.00
• w sobotę 21 stycznia 2017 r. w godz. 12.00 – 16.00
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (metro Imielin) w sali J.U. Niemcewicza (1. piętro)
Co musisz wiedzieć przed zgłoszeniem projektu?
• Każdy może zgłosić i poprzeć dowolną liczbę projektów.
• Nie trzeba być ani pełnoletnim, ani zameldowanym na
Ursynowie, ani posiadać polskiego obywatelstwa, aby
wziąć udział w BP 2018. Wystarczy dołączyć zgodę
opiekuna prawnego (w przypadku osób poniżej 18 roku
życia), mieszkać na Ursynowie, mieć ważny dokument

podróży, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL.
Jednak projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy
m.st. Warszawy, czyli osoby fizyczne, a nie organizacje,
firmy, szkoły. Projektodawca nie powinien też odpłatnie
realizować pomysłu i wskazywać wykonawcy.
Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane,
a nie kto ma to wykonać. Urząd wyłania wykonawców
zgodnie z obowiązującymi procedurami.
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• Projekt nie może obejmować realizacji tylko jednego
etapu – każdy wniosek musi być zrealizowany
w trakcie roku „od początku do końca”, czyli powinien
być możliwy do wykonania najpóźniej do końca grudnia
2018 r. Nie mogą być zgłaszane projekty, które zakładają
wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej lub
zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów)
realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie
wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).
• Projekt musi być zlokalizowany w jednym z trzech
obszarów Ursynowa – mapka obok.
• Projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności,
tzn. że z jego efektów będą mogli korzystać wszyscy,
zgodnie z definicją ogólnodostępności projektów
budżetu partycypacyjnego na 2018 rok na Ursynowie.
PROJEKTY INWESTYCYJNE: ogólnodostępne, jeżeli
chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest
udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas
eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu,
w godz. 8.00 – 22.00, z uwzględnieniem weekendów.
PROJEKTY MIĘKKIE: ogólnodostępne pod względem
całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej,
skierowanych do wszystkich mieszkańców, pod
warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem
ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony
internetowej Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji projektu
w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkim
zainteresowanym.
• Górny limit wartości jednego projektu - 630 000 zł.
• Projekt musi mieścić się w zakresie zadań własnych
m.st. Warszawy przypisanych dzielnicy Ursynów lub
jednostkom organizacyjnym (np. ZDM, ZOM) – czytaj
poniżej.
• Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów
zlokalizowanych na terenach niebędących własnścią
m.st. Warszawy lub na terenach stanowiących
własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób
trzecich. Jednak w takim przypadku konieczne jest
dołączenie do projektu pisemnej zgody dysponenta
nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji
projektu.

ZIELONY URSYNÓW
URSYNÓW WYSOKI PÓŁNOCNY
URSYNÓW WYSOKI POŁUDNIOWY
Co to są „zadania własne”?
To zadania, które dzielnice lub jednostki miejskie realizują
za publiczne pieniądze.
Do zadań własnych m.st. Warszawy należy:
• budowa: dróg, chodników, oświetlenia, parkingów
lub miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, parków,
placów zabaw, placówek oświatowych, boisk sportowych,
placówek kulturalnych (także bibliotek), pomników,
placówek społecznych;
• remonty: infrastruktury drogowej, placówek oświatowych,
kulturalnych, społecznych, infrastruktury sportowej;
• środowisko: sprzątanie, sadzenie roślinności, wycinka
drzew zagrażających bezpieczeństwu, dokarmianie
zwierząt;

• Projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, strategiami i programami m.st. Warszawy.

• organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych
– typu wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi
ludźmi, projekcje filmów, przedstawienia teatralne;

• Projekt musi być podpisany i zawierać wszystkie
wskazane załączniki.

• edukacja: organizacja zajęć dla dzieci, seniorów,
profilaktyka zdrowotna.

• Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie
trzech autorów.

Zadania własne Dzielnicy określa szczegółowo Uchwała
Rady Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom
m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań
i kompetencji m.st. Warszawy, do pobrania ze strony
www.ursynow.pl
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PRZEPISY LOKALNE REGULUJĄCE ZASADY PRZEPROWADZANIA
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2018 W WARSZAWIE
Szczegółowe zasady przeprowadzania warszawskiego budżetu partycypacyjnego na rok 2018 znajdują się
w Regulaminie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
5 października 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu
partycypacyjnego na rok 2018 – do pobrania ze strony www.ursynow.pl
Ważne informacje dot. BP 2018
Ogólną kwotę 6 mln 300 tys. zł, przeznaczoną na potrzeby
ursynowskiego budżetu partycypacyjnego na rok
2018, podzielono następująco:
• ZIELONY URSYNÓW – 1 500 000 zł
• URSYNÓW WYSOKI PÓŁNOCNY – 2 700 000 zł
• URSYNÓW WYSOKI POŁUDNIOWY – 2 100 000 zł
Górny limit wartości jednego projektu – 630 000 zł.

Jak wypełnić formularz
– krok po kroku.

FORMULARZ

1. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj
swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu
pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko
skontaktować.
2. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę
pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała.
W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się
na karcie do głosowania.
3. Wybierz obszar, w którym chcesz zgłosić pomysł.

FORMULARZFORMULARZFORMULARZ

Jak przebiega granica między obszarami?
Granica Zielonego Ursynowa: od północy granicą dzielnicy
z terenem Państwowych Torów Wyścigów Konnych
Służewiec, od wschodniej strony wzdłuż ul. Puławskiej
(wraz z ul. Puławską), ul. rtm. W. Pileckiego,
ul. W.K. Roentgena, ul. F. Płaskowickiej oraz zachodnią
granicą Lasu Kabackiego, od strony zachodniej i południowej
– granicą dzielnicy; do obszaru zostają włączone osiedla:
Łęczyca i Kierszek, cała ul. Puławska, a także Stary
Imielin bez ulic F. Płaskowickiej i W.K. Roentgena.
Granica Ursynowa Wysokiego Północnego: od północy
granicą dzielnicy (Dolina Służewiecka), od wschodu
wzdłuż granicy dzielnicy, od południa ul. Kokosową
i wzdłuż ul. F. Płaskowickiej do ronda z W.K. Roentgena,
dalej ulicą W.K. Roentgena, ul. rtm. W. Pileckiego, dalej
ul. Puławską, ale bez ul. Puławskiej, która wchodzi
w obręb Zielonego Ursynowa; do tego obszaru zalicza się
cała ul. Kokosowa, ul. Nowoursynowska od nr 102
i wyżej; al. KEN do nr 51; cała ulica rtm. W. Pileckiego,
F. Płaskowickiej i W.K. Roentgena.
Granica Ursynowa Wysokiego Południowego:
od północy wzdłuż ul. F. Płaskowickiej (Południowa
Obwodnica Warszawy), od wschodu wzdłuż granicy dzielnicy,
od południa granica dzielnicy – z wyjątkiem osiedli: Łęczyca
i Kierszek, od zachodu granicą dzielnicy, Lasu Kabackiego
do ul. F. Płaskowickiej; do tego obszaru zalicza się
Las Kabacki, Park Kultury w Powsinie i Ogród Botaniczny
PAN.

4. Określ lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny
być przede wszystkim zgłaszane na terenach należących
do m.st. Warszawy.
Na Ursynowie można też zgłosić projekt zlokalizowany
na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy.
W takim przypadku konieczne jest dołączenie pisemnej
zgody dysponenta nieruchomości na wykorzystanie jej
na cele realizacji projektu.
Mapę z informacjami, do kogo należy teren, znajdziesz
na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce
Własność.
5. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz
swój pomysł i z jakich działań będzie się składał. Dzięki
temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły
na stronie internetowej.
6. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy
będą mogli korzystać z efektów realizacji pomysłów.
Czy będzie dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy
tylko w określonych godzinach?
7. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł
i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie
przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć
jego cele oraz planowany sposób realizacji.
8. Uzasadnij potrzebę realizacji tego pomysłu.
Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma on
znaczenie dla dzielnicy lub lokalnej społeczności.
9. Oszacuj koszt realizacji pomysłu.
Możesz skorzystać z przykładowego cennika na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto.
Chodzi o to, aby wskazać szacunkowe kwoty,
bo ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu.
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10. Oszacuj koszt utrzymania pomysłu w kolejnym roku.
Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania
będą wymagały utrzymania, sprzątania lub konserwacji
w następnym roku. To są koszty, które Miasto będzie
ponosiło w kolejnych latach.
11. Dołącz listę poparcia 30 osób, nie licząc autorów
pomysłu.
12. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia,
mapki, rysunki lub inne informacje, które pomogą
zaprezentować Twój pomysł.
13. Zgłoś pomysł do 23 stycznia 2017 r.

HARMONOGRAM
BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO
NA ROK 2018
• zgłaszanie projektów
1 grudnia 2016 – 23 stycznia 2017 r.
• weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje
nad projektami 24 stycznia – 8 maja 2017 r.
• odwołania i ponowna weryfikacja
8 – 26 maja 2017 r.
• głosowanie 14 – 30 czerwca 2017 r.
• ogłoszenie listy zwycięskich projektów
do 14 lipca 2017 r.

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego
na Ursynowie
Liczy 25 członków i składa się z mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, urzędników, a także
przedstawicieli klubów radnych, jednostek niższego
rzędu, Dzielnicowej Rady Seniorów i Młodzieżowej
Rady Dzielnicy.
Wszystkie spotkania Zespołu są otwarte i dostępne
dla każdego chętnego. Posiedzenia odbywają się zazwyczaj
w sali J.U. Niemcewicza ursynowskiego ratusza o godz.
17.30. Zespół powołany jest na czas trwania jednej
edycji budżetu partycypacyjnego, czyli na około rok.
Pracuje m.in. nad szczegółowymi zasadami przebiegu
budżetu partycypacyjnego, zajmuje się rozpatrywaniem
odwołań. Członkowie Zespołu angażują się w działania
promocyjne partycypacji społecznej oraz wspierają
mieszkańców, którzy chcą wziąć w niej udział. Aby
osiągnąć bezstronność, Zespół zdecydował, że jego
członkowie nie będą składać projektów zlokalizowanych
w naszej dzielnicy. Za uczestnictwo w pracach Zespołu
jego członkowie nie otrzymują honorarium.

ursynow.pl

Budżet partycypacyjny w opinii
projektodawców
„Serdecznie polecam wszystkim budżet
partycypacyjny jako narzędzie do ulepszania
swojej okolicy. Projekty składa się łatwo
i przyjemnie. Na każdym kroku możemy liczyć
na pomoc urzędników, którym zależy na
naszym projekcie. Po raz czwarty składam nowe
projekty do kolejnej edycji i liczę, że znowu uda
się wygrać ich realizację na obszarze Zielonego
Ursynowa”.
Marzena Zientara
„Budżet partycypacyjny to sposób na reaktywację
utraconej w latach dziewięćdziesiątych kultury
sąsiedztwa. Dzielnica czy osiedle to nie adres
zameldowania, przejazdy windą czy miejsce

do parkowania; to przestrzeń, w której chcemy
czuć się jak u siebie i ludzie, nasi współmieszkańcy,
z którymi ją dzielimy. Wspólne decydowanie
o naszym budżecie to „mała demokracja”,
którą powinniśmy pielęgnować”.
Bartek Podlewski
„Składanie projektów do budżetu partycypacyjnego
jest ogromną szansą dla inicjatyw zwykłych ludzi,
którym leży na sercu dobro ich dzieci, bliskich,
sąsiadów. W związku z tym różne projekty
mogą być realizowane na rzecz okolicy i dzielnicy.
Wszyscy chcemy, aby żyło nam się lepiej, aby
najbliższe otoczenie było dobrze skomunikowane,
bezpieczne, wygodne i przyjazne. Co więcej,
z projektu nie korzysta jedna osoba. Zyskuje na nim
cała społeczność :)”.
Paulina Trzcińska

PRZYKŁADY REALIZACJI PROJEKTÓW BP 2016

Projekt PLACYK ZABAW NA KAZURY – U NAS TEŻ JEST PIĘKNIE I WESOŁO

Projekt BUDKI DLA PTAKÓW – EKO MIASTO
ursynow.pl

Projekt KOSZE NA ŚMIECI
WOKÓŁ JEZIOREK WĄSAL i POZYTYWKI

BOISKO SZKOLNE PRZY SP Nr 303
ul. KONCERTOWA

Projekt LATAJĄCY DOM KULTURY – WARSZTATY PLENEROWO-ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI

Projekt MUZYKA, KTÓRA BUDUJE
– KONCERTY ZESPOŁÓW
CHRZEŚCIJAŃSKICH NA URSYNOWIE

Projekt ZUMBA INTEGRUJE, ZUMBA
CIAŁO KSZTAŁTUJE – BEZPŁATNE ZAJĘCIA
DLA WSZYSTKICH Z RÓWNOCZESNYMI
ZAJĘCIAMI DLA DZIECI

ursynow.pl

Projekt TRASY BIEGOWE
W LESIE KABACKIM

Projekt BEZPIECZNA DROGA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 96

Projekt 90 DRZEW DLA URSYNOWA (zdj. T. Świerzbińska)

Projekt WIDOCZNY PIESZY – LAMPY DOŚWIETLAJĄCE PRZEJŚCIA (zdj. ZDM)
ursynow.pl

Projekt PTASIE MIESZKANIE NA PUSTEJ ŚCIANIE

Projekt URSYNOWSKIE MURALE
ursynow.pl

Zwycięskie Projekty
•

BP 2017
• 5 projektów na kwotę 1 083 780 zł

ZIELONY URSYNÓW			
• Czystość na zielonym Ursynowie
- Kosze na śmieci na ulicy Trombity • 360 głosów
• Lokalizacja: kosze na śmieci wzdłuż ulic: Trombity,
Nawłockiej, Baletowej, Dumki.
				
• Koszt: 14 970 zł

• Boisko przy jeziorze Zgorzała		
• 351 głosów
• Wybudowanie profesjonalnego trawiastego boiska przy jeziorze Zgorzała
• Lokalizacja: ul. Kórnicka
		
• Koszt: 600 000 zł
• Aleja drzew wzdłuż brzegu Jeziora Zgorzała • 325 głosów
• Lokalizacja: drzewa i krzewy zostaną posadzone przy ulicach:
Dumki i Kórnickiej
					
• Koszt: 415 710 zł
•

URSYNÓW WYSOKI PÓŁNOCNY

• Poznaj lokalny biznes
na Zielonym Ursynowie			
• 172 głosy
• Lokalni przedsiębiorcy często nie znają się i trudno dotrzeć im do
okolicznych mieszkańców. Odpowiedzią jest Networking – cykliczne
spotkania, w czasie których przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę
i zaprezentować się mieszkańcom.
• Lokalizacja: Gimnazjum nr 91
im. St. Staszica przy ul. Kajakowej 10.
• Koszt: 18 550 zł

• 11 projektów na kwotę 1 688 055 zł

• Estetyzacja szczytu Kopy Cwila • 1667 głosów
• Kopa Cwila zostanie uporządkowana. Będzie nowa ławeczka
i ścieżka a betonowe elementy zostaną usunięte.
• Lokalizacja: Park im. Romana Kozłowskiego.
				
• Koszt: 34 700 zł
• Łączymy parki na Ursynowie Północnym • 1624 głosy
• Kontynuacja projektu BP 2016 Łączymy Parki.Powstanie jeden
duży poprzez połączenie parków: im. Jana Pawła II i R. Kozłowskiego
za sprawą dosadzenia zieleni ozdobnej, remontu chodników i nowych
ławek.
• Lokalizacja: tereny: zielony ograniczony od zachodu SP przy
ul. Puszczyka 6, a od wschodu budynkami przy ul. Wiolinowej 3
i 5 – zamiast dawnej cukierni na Olkówku.
• Koszt: 256 510 zł
• Pracownia doświadczeń Młodzi Odkrywcy • 1324 głosy
• Pracownia zyska pomoce szkolne i urządzenia, dzięki którym
uczniowie i mieszkańcy będą mogli rozwijać zainteresowania
plastyczne, techniczne i przyrodnicze.
• Lokalizacja: SP nr 319 im. Marii Kann przy ul. ZWM 10
					
• Koszt: 86 150 zł
• Park im. R. Kozłowskiego
– ścieżka piesza wzdłuż
ścieżki rowerowej			
• 1320 głosów
• Ze względów bezpieczeństwa powstanie ścieżka piesza wzdłuż
ścieżki rowerowej, która dodatkowo zyska nową nawierzchnię.
• Lokalizacja: Park im. R. Kozłowskiego.
• Koszt: 260 000 zł
• Bezpieczne dziecko na pasach
- Doświetlenie przejść dla pieszych
• 1306 głosów
• Przejścia dla pieszych w okolicy szkół na Imielinie, Na Skraju
i na Stokłosach będą bezpieczniejsze za sprawą doświetlenia lampami LED.
• Lokalizacja: ul. Dereniowa przy przystankach autobusowych
Malinowskiego 01 i 02; okolica ul. Dereniowa 2a; ul. I.Gandhi
przy Przedszkolu nr 213; okolica ul. Nugat 7; skrzyżowanie ul. Nugat
z Nowoursynowską; ul. W.B.Jastrzębowskiego przy przystanku
autobusowym Ursynów Płn. 03; skrzyżowanie ul. B. Bartoka
i Wokalnej; ul. B. Bartoka okolice Symfonii 5; okolica ul. Herbsta 4;
ul. Cynamonowa przy Gimnazjum Nr 93; okolica ul. St. Szolc-Rogozińskiego 1;
ul. Cynamonowa przy SP 318; okolica ul. Cynamonowa 41.
•

• SP 100 – Aktywne soboty		
• 295 głosów
• Cykliczne spotkania dla rodziców z dziećmi oraz seniorów, takie jak
zajęcia kulinarne, ceramika, origami, majsterkowanie i sportowe
koordynowane przez instruktora na boisku szkolnym
• Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 100 im. płk Francesco Nullo
					
• Koszt: 34 550 zł

					
• Koszt: 470 000 zł
• Biblioteka społeczna Imielin		
• 1193 głosy
• Każdy może wybrać książkę z „półki” i wziąć ją ze sobą.
Po przeczytaniu odkłada ją dla kolejnego czytelnika. Posiadasz książkę,
której już nie czytasz, nie jest ci potrzebna, zajmuje miejsce.
Przynieś ją do biblioteki społecznej, daj jej drugie, trzecie życie?
• Lokalizacja: teren zielony przy metrze Imielin, naprzeciw bloku
przy ul. Kulczyńskiego 9.			
• Koszt: 9 200 zł
• Dzieciaki lubią ptaki – projekt pilotażowy • 1107 głosów
• Instalacja skrzynek lęgowych i karmnika dla wróbli i jerzyków
na budynku szkoły, obserwacja i dokarmianie ich przez uczniów.
• Lokalizacja: SP nr 310 przy ul. Hawajska 7. • Koszt: 3 000 zł
• Tulipanowe dywany na Ursynowie		
• 1082 głosy
• Posadzenie „dywanu” z tulipanów i innych kwiatów wiosennych
na trawnikach wzdłuż al. KEN.
• Lokalizacja: trawniki: między al. KEN a ulicami B. Bartoka
i W. Surowieckiego oraz wzdłuż al. KEN na odcinku
między ulicami J. Ciszewskiego i F. Płaskowickiej.
					
• Koszt: 58 500 zł
• Światła dla rodziców			
• 1049 głosów
• Dodatkowe światła (powtarzacze) na wysokości wzroku kierowcy.
Zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości obciążonego
wyjazdu od strony SP nr 319 im. M. Kann, Przedszkola nr 385,
supermarketu, sklepików osiedlowych.
• Lokalizacja: skrzyżowanie ul. W.B. Jastrzębowskiego z osiedlową
uliczką dojazdową do SP nr 319 im. M. Kann, przedszkola nr 385
przy ul. ZW Młodych 10.			
• Koszt: 3 000 zł
• Bezpieczny plac zabaw dla dzieci		
• 1016 głosów
• Lokalizacja: plac zabaw między blokami przy ul. Wasilkowskiego 1a
i Warchałowskiego 2.			
• Koszt: 280 995 zł
• Integracyjny plac zabaw
przy Szkole Podstawowej Nr 343		
• 1010 głosów
• Budowa placu zabaw z urządzeniami dla dzieci oraz udostępnienie
go małym mieszkańcom Natolina i Wolicy.
• Lokalizacja: SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 przy
ul. Kopcińskiego 7.			
• Koszt: 226 000 zł

URSYNÓW WYSOKI POŁUDNIOWY • 11 projektów na kwotę 1 475 840 zł
• Sportowy plac zabaw w Sadku
• 1798 głosów
• Budowa sportowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży.
• Lokalizacja: Sadek na Wyżynach (park pomiędzy ulicami
Żabińskiego i Małcużyńskiego).
• Koszt: 198 870 zł

• Park wokół Górki Kazurki		
• 1789 głosów
• Opracowanie koncepcji parku, posadzenie drzew i krzewów i uporządkowanie
jego terenu.
• Lokalizacja: okolice Góry Trzech Szczytów. • Koszt: 150 000 zł
• Rowerowe miasteczko ruchu
i park rekreacyjny na Kazury
zamiast nowej zabudowy			

• 1549 głosów

• Pierwsze na Ursynowie rowerowe miasteczko ruchu dla dzieci
i młodzieży do doskonalenia jazdy na rowerze i poznawania przepisów
ruchu drogowego.
• Lokalizacja: ul. Kazury pomiędzy budynkami
nr: 5, 11, 13, 15, 17, 19 a 21.		
• Koszt: 300 000 zł
• Siłownia plenerowa
do „street workout-u”
przy metrze Kabaty			
• 1256 głosów
• Doposażenie siłowni plenerowej o konstrukcję do ćwiczeń fizycznych
i uzupełnienie nawierzchi.
• Lokalizacja: teren między al. KEN 15 i 11.
					
• Koszt: 50 000 zł

ursynow.pl

• Lenistwo i relaks przy książce
– Park Przy Bażantarni z miejskimi
leżakami wśród kwiatów		
• 1242 głosy
• Montaż 10 całorocznych leżaków miejskich wraz ze stolikami
i kwietnikami, aby stworzyć miejsce do odpoczynku lub
pracy na świeżym powietrzu.
• Lokalizacja: rejon ul. Przy Bażantarni,
al. KEN, al. Kasztanowej.			
• Koszt: 75 800 zł
• Doświetlenie przejść dla pieszych
przy ursynowskich szkołach
– Ursynów Południowy 			
• 1235 głosów
• Doświetlenie lampami LED przejść dla pieszych (w strefach:
przejścia i oczekiwania na przejście) w okolicach szkół
na Natolinie i Kabatach.
• Lokalizacja: okolica przy ul. Lanciego 4; ul. Lanciego skrzyżowanie
z chodnikiem przy parku Lasek Brzozowy (dwa przejścia); skrzyżowanie
ul. Belgradzkiej i Braci Wagów (dwa przejścia); skrzyżowanie
ul. Przy Bażantarni i ul. Raabego; przejście przy ul. Przy Bażantarni
przy kościele; okolica ul. Wąwozowej 8; skrzyżowanie ul. Wąwozowej
i ul. Kabacki Dukt; skrzyżowanie ul. Wąwozowej i ul. Cichej Wody;
okolica ul. Wąwozowej 31.		
• Koszt: 405 000 zł
• Ursynów wiosennym ogrodem
– sadzimy tulipany na Ursynowie		
• 940 głosów
• Stworzenie ogrodu z tulipanów i innych kwiatów wiosennych
przez mieszkańców Ursynowa podczas pikniku „tulipanowego”.
• Lokalizacja: Park przy Bażantarni.
					
• Koszt: 88 850 zł
•

POZIOM OGÓLNODZIELNICOWY
• Kolejne 50 drzew dla Ursynowa • 3068 głosów
• Kontynuacja projektu BP 2016 90 drzew dla Ursynowa.
Dosadzenie 50 drzew wzdłuż głównych ulic Ursynowa.
• Lokalizacja: al. KEN, ul. Rodowicza „Anody”, ul. Belgradzka,
ul. Stryjeńskich, ul. B. Bartoka, ul. W. Surowieckiego,
ul. Herbsta, ul. E. Romera, ul. Cynamonowa.
				
• Koszt: 72 500 zł

* projekt, na który oddano najwięcej głosów w całej Warszawie.

• Zielona Oś Ursynowa
– stwórzmy nowy park!			
• 2874 głosy
• Utworzenie nowego parku przecinającego w poprzek cały Ursynów
– zielonej osi dzielnicy na niezagospodarowanych terenach i 2 km
zielonego szlaku spacerowego.
• Lokalizacja: tereny wzdłuż ul. I. Gandhi, L. Hirszfelda,
E. Warchałowskiego, St. Kulczyńskiego i St. Szolc-Rogozińskiego.
					
• Koszt: 490 000 zł
• Dodatkowe polany ogniskowe		
• 2440 głosy
• Wyznaczenie dodatkowych miejsc na ogniska z 4 wiatami, stołami
piknikowymi, koszami na śmieci i odpady segregowane.
• Lokalizacja: okolica Góry Trzech Szczytów. • Koszt: 15 500 zł
• Kosze na śmieci i ławeczki
wzdłuż Rosoła i Ciszewskiego
– Ursynów – Ochrona środowiska
• 2339 głosów
• Zakup i montaż koszy i ławeczek na szlaku spacerów z dziećmi
i psami, po obu stronach ulic.
• Lokalizacja: ul. J. Rosoła na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. J.F. Ciszewskiego
i ul. J.F. Ciszewskiego do Nowoursynowskiej w kierunku wschodnim.
					
• Koszt: 20 881 zł
		
• Budki lęgowe dla ptaków na drzewach wzdłuż ulic
osiedlowych SM „Na Skraju”
– ochrona przyrody
		
• 2275 głosów
• Instalacja 100 budek dla małych i średnich ptaków śpiewających:
sikorek, kowalików, szpaków.
• Lokalizacja: drogi osiedlowe SM Na Skraju. • Koszt: 9 000 zł
• Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury
(Trzech Szczytów) – Pumptrack
Warszawa Ursynów 			
• 2273 głosy
• Budowa zapętlonego toru do jazdy i profesjonalnych treningów.
• Lokalizacja: okolica Góry Trzech Szczytów. • Koszt: 402 000 zł
• Przygodowy plac zabaw			
• 2190 głosów
• Zajęcia z animatorami, w czasie których starsze dzieci i młodzież
będą budować tymczasowe konstrukcje i sprzęty wg własnych
pomysłów i koncepcji.
• Lokalizacja: teren zielony przy al. KEN ul. I. Gandhi.
					
• Koszt: 23 050 zł
• Wybrukowanie dojścia do przystanków Ursynów Płd. 01 przy
ul. Ciszewskiego – wyjście z KEN Center • 2134 głosy

• Dodatkowe przejście dla pieszych
przez Stryjeńskich pomiędzy
Przy Bażantarni a Wąwozową		
• 900 głosów
• Lokalizacja: ul. Stryjeńskich pomiędzy ul. Przy Bażantarni
a ul. Wąwozową, (między budynkiem Stryjeńskich 13D a wejściem
do Parku Moczydełko).			
• Koszt: 50 500 zł
• Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż
ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku
południowym na Ursynowie		
• 802 głosy
• Zakup i montaż urządzeń siłowych do ćwiczeń rekreacyjnych
na świeżym powietrzu.
• Lokalizacja: teren wzdłuż ul. Rosołamiędzy ul. Migdałową a parkingiem
od strony segmentów przy ul. Migdałowej (wzdłuż nasypu od strony
ul. Rosoła a chodnikiem i trasą rowerową).
					
• Koszt: 120 000 zł
• Aktywne My				
• 656 głosów
• Zajęcia taneczno-fitnessowe dla młodzieży i dorosłych.
• Lokalizacja: sala gimnastyczna w SP nr 340, przy ul. E. Lokajskiego 3.
					
• Koszt: 18 975 zł
• Czyste powietrze na Ursynowie
– cykl spotkań edukacyjnych		
• 442 głosy
• Cykl 5 spotkań edukacyjnych na temat ochrony powietrza, aby
podnieść świadomość mieszkańców dot. zagrożeń i przeciwdziałać
zanieczyszczeniu powietrza.
• Lokalizacja: Natoliński Ośrodek Kultury przy ul. Na Uboczu 3.
					
• Koszt: 17 845 zł

• 16 projektów na kwotę 1 896 921 zł
• Wybrukowanie dojścia do przystanku autobusowego „Ursynów Płd 01”.
• Lokalizacja: przystanek autobusowy Ursynów Płd 01 przy KEN
Center przy ul. J.F. Ciszewskiego 15.
• Koszt: 3 000 zł
• Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz
z towarzyszącą infrastrukturą		
• 2068 głosów
• Montaż ścianki wspinaczkowej z kilkoma poziomami trudności
z wykonaniem utwardzenia placu, ławek i zasadzenie krzewów i drzew.
• Lokalizacja: ul. Wilczy Dół 4.		
• Koszt: 121 000 zł
• Ścianka wspinaczkowa w parku
im. Romana Kozłowskiego
• 2034 głosy
• Montaż wolnostojącej ścianki wspinaczkowej przypominającej
naturalną skałę, otoczonej miękkim podłożem.
• Lokalizacja: Park im. Romana Kozłowskiego, w pobliżu siłowni plenerowej.
					
• Koszt: 98 000 zł
• Bezpieczne przejścia dla pieszych na al. KEN • 1941 głosów
• Montaż 8 aktywnych znaków drogowych na wysięgnikach wraz
z lampą podświetlającą przejście dla pieszych.
• Lokalizacja: dwa przejścia dla pieszych od strony ul. Koński Jar;
dwa przejścia dla pieszych od ul. Koncertowej; dwa przejścia
dla pieszych na wysokości Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego;
dwa przejścia na wysokości parkingu P+R. • Koszt: 391 000 zł
• Mobilne planetarium do pokazów astronomicznych
dla dzieci i młodzieży z Ursynowa		
• 1940 głosów
• Zakup mobilnego planetarium dla uczniów szkół, przedszkoli publicznych
i niepublicznych wspomagającego edukację przyrodniczo-astronomiczną.
• Lokalizacja: przedszkola i szkoły na Ursynowie.
					
• Koszt: 39 000 zł
• Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci
• 1511 głosów
• Realizacja 20 seansów filmowych dla dzieci i ich rodziców.
• Lokalizacja: jedno z kin na Ursynowie.
• Koszt: 82 240 zł
• Oznaczmy dojazdy			
• 1270 głosów
• Ustawienie przy wjazdach/wejściach na osiedla planów osiedli
z lokalizacją budynków.
• Lokalizacja: 26 miejsc na terenie osiedli wysokiego Ursynowa.
					
• Koszt: 114 000 zł
• Oznaczenie trasy biegu parkrun Warszawa – Ursynów
					
• 1139 głosów
• Stałe oznaczenia trasy biegu tablicami z logo, strzałką i liczbą
oznaczającą pokonany dystans.
• Lokalizacja: Park Przy Bażantarni.		
• Koszt: 10 500 zł
• Co łączy rycerza Andrzeja Ciołka
z Julianem Ursynem Niemcewiczem?
– wycieczki historyczne po Ursynowie
• 1069 głosów
• Organizacja wycieczek rowerowych z wykwaliikowanym przewodnikiem
szlakiem miejsc historycznych.
• Lokalizacja: Ursynów.			
• Koszt: 5 250 zł

ursynow.pl

WYBRANE PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2017 i 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego – Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej – Jeżewskiego,
etap III Jeżewskiego – Rosnowskiego)
budowa ul. Rosnowskiego
budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 – etap II
przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111
budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego
rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22
modernizacja i rozbudowa SP nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58
budowa przedszkola przy ul. Tanecznej
zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. ZWM 10
rozbudowa SP nr 318 przy ul. Teligi 3
rozbudowa SP nr 319 przy ul. ZWM 10
rozbudowa SP nr 323 przy ul. Hirszfelda 11
rozbudowa SP nr 303 przy ul. Koncertowej 8
budowa boisk przy SP nr 313 przy ul. Cybisa – etap I boisko wielofunkcyjne
termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1
budowa żłobka przy ul. Kazury
budowa żłobka przy ul. Cynamonowej
budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. Gandhi
budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD
budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi – ul. Ciszewskiego)
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego – ul. Melodyjna)
Jak było do tej pory?

Na realizację pomysłów BP 2015
na Ursynowie przeznaczono
3 000 000 zł.
Liczba zgłoszonych projektów: 123
Liczba projektów poddanych
pod głosowanie: 59
Liczba zwycięskich projektów: 1

Liczba zwycięskich projektów na Ursynowie
Wysokim Północnym: 11
Liczba zwycięskich projektów na Ursynowie
Wysokim Południowym: 11
Liczba zwycięskich projektów na Zielonym Ursynowie: 5

Na realizację pomysłów BP 2016
na Ursynowie przeznaczono
6 100 000 zł.
Liczba zgłoszonych projektów: 125
Liczba projektów poddanych
pod głosowanie: 85
Liczba wszystkich projektów rekomendowanych
do realizacji: 46
Liczba zwycięskich projektów z poziomu
ogólnodzielnicowego: 15
Liczba zwycięskich projektów na Ursynowie
Wysokim Północnym: 10
Liczba zwycięskich projektów na Ursynowie
Wysokim Południowym: 12
Liczba zwycięskich projektów na Zielonym Ursynowie: 9

Wszystko zależy od Państwa. Do 23 stycznia czekamy
na projekty, które można składać elektronicznie
za pośrednictwem www.twojbudzet.um.warszawa.pl
lub w wersji papierowej w budynku Urzędu (al. KEN 61,
Metro Imielin) przy stanowiskach nr 2 i 3, wcześniej
wciskając literkę “B” w Q-matic (system obsługi klienta).

Na realizację pomysłów BP 2017
na Ursynowie przeznaczono
6 200 000 zł.
Liczba zgłoszonych projektów: 194
Liczba projektów poddanych
pod głosowanie: 97
Liczba wszystkich projektów rekomendowanych
do realizacji: 43
Liczba zwycięskich projektów z poziomu
ogólnodzielnicowego: 16

A jak będzie w 2018?

NIE TRAĆ CZASU!
Złóż projekt przez Internet już dziś!
Jeśli masz pytania, napisz: bp@ursynow.pl

Budżet
na Ursynowie

ursynow.pl

REDAKCJA:

Wydział Komunikacji Społecznej
dla Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

