PORADNIK MIESZKAŃCA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018
NA CO POWINIEN ZWRACAĆ UWAGĘ PROJEKTODAWCA PRZY
ZGŁASZANIU PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W WILANOWIE?
Co to jest budżet partycypacyjny?
Warszawski budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy
decydują o wydatkowaniu części budżetów dzielnic: zgłaszając projekty,
dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swoje głosy.
Środki finansowe potrzebne do realizacji projektów wybranych przez
mieszkańców w głosowaniu będą pochodziły z budżetów dzielnicowych. Nie są
to więc dodatkowe środki, to część budżetu dzielnicy przeznaczona do
rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.
W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego (na rok 2018), decyzją Zarządu
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, do dyspozycji w naszej dzielnicy będzie
kwota wynosząca 1 500 000 zł.
Dzielnica została podzielona na dwa obszary terytorialne (podział widoczny jest
na mapie załączonej do poradnika). Ustalono możliwość zgłaszania projektów
ogólnodzielnicowych oraz o charakterze lokalnym. Każdy z
obszarów otrzymał równą kwotę tj. 600 000 zł w obszarach
lokalnych oraz 300 000 zł na projekty ogólnodzielnicowe.
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Jednocześnie ustalony został górny limit wartości jednego projektu, który
wynosi 300 000 zł.
MAPKA
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Jakie projekty można zgłosić?
Projekt możliwy do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawa na rok 2018 musi spełniać następujące warunki:











musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2018 roku,
w roku 2017 możliwe jest przeprowadzenie prostych prac
przygotowawczych),
z efektu ewentualnej realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy
mieszkańcy Warszawy,
powinien być zlokalizowany na terenie ogólnodostępnym,
projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy,
przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
m.st. Warszawy (np. ZDM),
nie może być projektem częściowym – powinien zakładać realizację
zadania w takim zakresie, aby
jego wykonanie nie wymagało
przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą
realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji
projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania; w
przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie
wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2018),
musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji
przez m.st. Warszawę,
całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na w
danym obszarze terytorialnym.

Należy pamiętać o tym, że zadania możliwe do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego muszą spełniać kryterium użyteczności publicznej wynikające
z charakteru zadań własnych gminy – dostęp do efektu ich realizacji nie może
być ograniczony.
HARMONOGRAM:





zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.
weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców – od 24 stycznia do 8
maja 2017 r.
odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 26 maja
2017 r.
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spotkania promocyjne projektów – od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r.
głosowanie mieszkańców na projekty – od 14 czerwca do 30 czerwca
2017 r.
ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017 r.
ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu
partycypacyjnego, jednak nie później niż do 11 grudnia 2017 r.

PRIORYTETY INWESTYCYJNE DZIELNICY NA 2018 ROK :
1. Budowa ul. Nowokabackiej
2. Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Hlonda
3. Przebudowa ulicy Bruzdowej wraz z infrastrukturą od POW do ul.
Prętowej.
4. Przebudowa ulicy Jarej wraz z infrastrukturą na odcinku od skrzyżowania
z ul. Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do Wału Zawadowskiego.
5. Budowa wraz z infrastrukturą drogi oznaczonej w MPZP Zawad i Kępy
Zawadowskiej symbolem 37KUD.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI GRUNTÓW i PLANÓW
MIEJSCOWYCH W DZIELNICY WILANÓW:
Zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy Wilanów w sprawie określenia
szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy
Wilanów na rok 2018 dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów na
terenach będących we władaniu m.st. Warszawy. W przypadku składania
projektów inwestycyjnych oznacza to, że muszą dotyczyć terenów i obiektów
stanowiących własność m.st. Warszawy. W pozostałych
przypadkach – nie ma takich ograniczeń.
UWAGA! Teren tzw. Plaży Wilanów nie należy do m.st.
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Warszawy. Docelowe zagospodarowanie tego terenu będzie możliwe dopiero po
uzyskaniu tego gruntu na własność przez m.st Warszawa.
W Dzielnicy Wilanów wiele gruntów należy do prywatnych inwestorów lub
wspólnot mieszkaniowych. Aby upewnić się, czy będzie możliwa realizacja
danego projektu, należy zajrzeć do mapy własności gruntów Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy, dostępnej w Serwisie Mapowym m.st. Warszawy pod adresem:
http://www.mapa.um.warszawa.pl/ w dziale „własność”.
Składając projekty do budżetu partycypacyjnego należy także wziąć pod uwagę
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe są
prawem bezwzględnie obowiązującym na danym terenie i obowiązują na
obszarze części dzielnicy. Nie ma jednego planu zagospodarowania dla całego
obszaru m.st. Warszawy, czy dla całości poszczególnych dzielnic miasta.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
Wykazy planów miejscowych obowiązujących i sporządzanych wraz ze
schematyczną mapą zasięgów poszczególnych planów, odnośnikami do
rysunków i tekstów planów oraz informacje o prowadzonych procedurach
opracowywania planów zamieszczane są w serwisie „Architektura i Planowanie
Przestrzenne” pod adresem:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.
Plany miejscowe obowiązujące na obszarze Dzielnicy Wilanów można obejrzeć
także w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul.
Klimczaka 2.
Pełny tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy wraz z załącznikami graficznymi jest dostępny
na
stronie
internetowej
http://www.studium.um.warszawa.pl.
Zasięgi planów miejscowych obowiązujących w Warszawie prezentuje mapa
zamieszczona
w
Serwisie
Mapowym
m.st.
Warszawy
pod
adresem: http://www.mapa.um.warszawa.pl/
w
dziale
„Plany
zagospodarowania”.
Plany istniejące:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_wil
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Plany sporządzane:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_wilanow
W razie problemów z interpretacją postanowień Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zachęcamy do kontaktu z pracownikami
Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy (22 44 35 032, wilanow.architektura@um.warszawa.pl).
DYŻURY KONSULTACYJNE PRACOWNIKÓW URZĘDU:
Dyżury konsultacyjne w sprawie składania projektów do BP 2018 będą
odbywać się w każdy poniedziałek od 5 grudnia 2016 roku do 23 stycznia
2017 roku w godz. 12.00 – 15.30 (dyżur telefoniczny pracowników
wydziałów). Poniżej kontakty do urzędników, którzy będą pełnić dyżury
telefoniczne:
Wydział Konserwacji i Środowiska

Krystyna Czepan

Wydział Informatyki

Andrzej Zaremba

Wydział Oświaty i Wychowania

Renata Miros

22 44 35 013
22 44 35 041
22 44 34 936

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń

Elżbieta Wdowiak

Wydział Architektury i Budownictwa

Aleksandra Rybicka 22 44 35 027

Wydział Infrastruktury

Jakub Węgliński

Wydział Kultury i Sportu

22 44 34 953

22 44 35 065

Joanna Pawłowska-Koper
22 44 34 989
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POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO – jakie
projekty zostały zrealizowane w 2015 roku i w 2016 roku:
BP 2015:
1. Biblioteka plenerowa przy ul. Klimczaka – biblioteka ustawiona na
świeżym powietrzu z możliwością wymiany książek.
2. Muzyka łagodzi obyczaje – zakup pianina dla Zespołu Szkół nr 2 przy
ul. Gubinowskiej.
3. Kraina zabawek – powstał nowy plac zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 w Powsinie.
4. Stworzenie zielonej otuliny z krzewów zimozielonych dla Cmentarza
Wilanowskiego – krzewy zostały posadzone przed ogrodzeniem
Cmentarza na skrzyżowaniu ulic: Wiertniczej i Al. Wilanowskiej.
5. Wyznaczenie tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów –
powstaje szlak pieszo-rowerowy po największych atrakcjach
turystyczno-przyrodniczych Wilanowa wraz z mapką i aplikacją na
telefon.
6. Park linearny przy ul. Klimczaka – wzdłuż Kanałku Wolickiego
posadzono nową zieleń, pojawią się także elementy małej architektury.

BP 2016:
1. Kosze na śmieci przy wilanowskiej ścieżce rowerowej - montaż koszy
ulicznych na śmieci wzdłuż najpopularniejszej w Wilanowie ścieżki
rowerowej. wzdłuż Al. Wilanowskiej, ul. Przyczółkowej, ul.Drewny
2. Nasze zielone miejsce w Wilanowie - projekt dotyczy stworzenia
miejsca przyjaznego w obrębie ulicy Oś Królewska pomiędzy ulicami
Krzysztofa Kieślowskiego i Sarmacką (budowa mostku edukacyjnoekologicznego nad Kanałem, nasadzenia zieleni).
3. Łąka kwietna dla Wilanowa – EKO MIASTO - projekt ma
na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej
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uzupełnionej o tabliczki informacyjne.
4. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
5. Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście - zapobieganie
bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje kotów i psów w okresie
wzmożonej prokreacji i kontynuowane w następnych latach. Projekt
dotyczy opiekunów zwierząt.
6. Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wilanów
7. Budowa Street Workout Parku w Wilanowie - Street Workout to
młoda, ale coraz bardziej popularna dyscyplina, polegająca na użyciu
elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń z
wykorzystaniem własnej masy ciała.
8. Budki dla ptaków – EKO MIASTO – budowa budek dla ptaków i
wieszanie ich w Wilanowie
9. Pasieka Edukacyjna - Pasieka Edukacyjna to miejsce dla wszystkich
osób chcących nauczyć się pszczelarstwa, spędzić aktywnie czas na łonie
natury, nawiązać dialog międzypokoleniowy i przyczynić się do ochrony
rozwoju pszczół w mieście.
10. Park linearny przy Jabłonowskiego - - realizacja nasadzeń zieleni,
drzew, krzewów, kwiatów i żywopłotów, montaż ławek, wytyczenie
ścieżki rekreacyjnej.
11. STOP narkotykom w szkole na Wilanowie - Stop narkotykom to
profilaktyka narkotykowa wśród uczniów warszawskich publicznych
gimnazjów oraz publicznych szkół średnich.
12. Ogólnorozwojowy rodzinny trening na świeżym powietrzu - zajęcia
sportowe - ogólnorozwojowe, np gimnastyka, biegi. Zajęcia prowadzone
na świeżym powietrzu pod okiem trenerów, w miesiącach wiosennych i
jesiennych. Wykorzystywana infrastruktura sportowa (boiska szkolne i
orliki) na terenie całego Wilanowa.
13. Naucz się naprawiać rower – bezpłatne warsztaty
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BP 2017 – projekty, które wygrały w głosowaniu:
1. USPRAWNIENIE RUCHU ROWEROWEGO W WILANOWIE
2. ŁAWKI PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ DO POWSINA I
3. PARKOWE ULICE MW
4. KOSZE NA ODPADKI
RZECZYPOSPOLITEJ

ORAZ

ŁAWKI

WZDŁUŻ

AL.

5. PLAC ZABAW DLA DZIECI W PARKU LINEARNYM WZDŁUŻ
UL. KLIMCZAKA
6. POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI TERENU WOKÓŁ
KANAŁU WOLICKIEGO WZDŁUŻ UL. HLONDA
7. DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI WOBEC KOBIET W CIĄŻY DLA
MIESZKANEK WILANOWA
8. CAŁOROCZNY TENIS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
9.
ODCZARUJMY
MATEMATYKE!
SOROBAN
–
MATEMATYCZNE
NARZĘDZIE
WSPOMAGAJĄCE
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA
NAUCZYCIELI
10.
ODCZARUJMY
MATEMATYKE!
SOROBAN
–
MATEMATYCZNE
NARZĘDZIE
WSPOMAGAJĄCE
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA
UCZNIÓW KLAS 1-3
11. ROWEREM W KIERUNKU KONSTANCINA
12. ŁAWKI PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ DO POWSINA II
13. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SYTEJ OD OSIEDLA
OGRODY WILANOWSKIE DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
GLEBOWA 02
14. DOPOSAŻENIE GIMNAZJUM NR 116 W SPRZĘT
SPORTOWY
15. KULTURALNY WILANÓW - ZNACZY CZYSTY TEŻ
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CZYSTY WILANÓW
16. SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW OBSZAR
2
17. WRZUTNIA NA KSIĄŻKI – FILIA W POWSINIE BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIELNICY WILANÓW M.ST. W.
18.
ODCZARUJMY
MATEMATYKE!
SOROBAN
–
MATEMATYCZNE
NARZĘDZIE
WSPOMAGAJĄCE
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA
NAUCZYCIELI
19. WIATY NA PRZYSTANKACH LATOSZKI I ZAKAMAREK
20. WSPIERAJ SWOJE DZIECKO! OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
DLA RODZICÓW! – WILANÓW

Informujemy, że koordynatorem budżetu partycypacyjnego w Wilanowie jest
p. Aneta Wolska. Numer telefonu: 22 44 34 987, kontakt mailowy:
awolska@um.warszawa.pl
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