Zdecyduj na co wydać
1 490 000 zł
w Dzielnicy Włochy!!!
Harmonogram

01 grudnia 2016 • Zgłaszanie projektów i spotkania
konsultacyjne ws. pisania projektów do 23 stycznia 2017
terminy: www.ud-wlochy.waw.pl
od

od 24 stycznia
do 8 maja

• Weryfikacja projektów i dyskusje
mieszkańców

od 8 maja
do 26 maja

• Odwołania i ponowna weryfikacja

od 01 czerwca
do 30 czerwca

• Spotkania promocyjne projektów
poddanych pod głosowanie

od 14 do 30
czerwca

• Głosowanie mieszkańców na projekty

do 15 lipca

• Ogłoszenie list projektów do realizacji

Ile możesz wydać na swój projekt
 Kwota budżetu partycypacyjnego 2018 w naszej dzielnicy to 1 490 000 zł,
 Każdy obszar (patrz mapka) otrzymał w ramach budżetu partycypacyjnego kwotę 372 500 zł
 Uwaga - maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 150 000 zł

Nowe Włochy
372 500 zł
limit na projekt
150 000 zł

Stare Włochy
372 500 zł
limit na projekt
150 000 zł

Niskie Okęcie
372 500 zł

Wysokie Okęcie
372 500 zł
limit na projekt 150 000 zł

limit na projekt
150 000 zł

Granice obszarów wyznaczone są w następujący sposób:



I) Nowe Włochy: w obrębie zachodnio-północnych granic dzielnicy Włochy od linii kolejowej Warszawa – Pruszków.



III) Wysokie Okęcie: w obrębie północno-wschodniej granicy dzielnicy Włochy oraz od linii kolejki WKD (między granicą z
dzielnicą Ochota a ul. Łopuszańską), do ul. Łopuszańskiej, następnie wzdłuż al. Krakowskiej (w kierunku południowym),
następnie ul. 17 Stycznia do ul. Skrzydlatej i tą ulica, aż do terenów Portu Lotniczego, które to tereny również są granicą
opisywanego obszaru.
IV) Niskie Okęcie: w obrębie południowo-zachodniej granicy dzielnicy Włochy (będącej również granicą m.st Warszawy) oraz
od Al. Jerozolimskich (patrząc od granicy Warszawy), następnie ul. Łopuszańską, następnie wzdłuż
al. Krakowskiej (w kierunku południowym), następnie ul. 17 Stycznia do ul. Skrzydlatej i tą ulica, aż do terenów Portu
Lotniczego, które to tereny również są granica opisywanego obszaru.



II) Stare Włochy: w obrębie północnej i zachodniej granicy dzielnicy Włochy oraz od linii kolejowej Warszawa – Pruszków do
al. Jerozolimskich (patrząc od granicy Warszawy), następnie ul. Łopuszańską, następnie linią kolejki WKD (w stronę
Warszawy), aż do granicy dzielnicy Włochy z dzielnicą Ochota.

Co zrobić przed napisaniem projektu
 zastanów się nad tym, co jest potrzebne społeczności, w której mieszkasz lub Twojej okolicy,
 swój
pomysł
opisz
na
odpowiednim
formularzu
w
systemie
dostępnym
pod
adresem
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub na jego wersji papierowej, dostępnej w Wydziale Obsługi Mieszkańców na
parterze Urzędu,
 oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
zakładka: „Ile kosztuje miasto?”),
 poszukaj 30 osób, które poprą Twój projekt poprzez wpisanie się na listę poparcia,
 projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
 musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2018 r.), przy czym drobne prace przygotowawcze
będą mogły rozpocząć się już w drugiej połowie 2017 r.,
 efekt realizacji projektu musi być OGÓLNODOSTĘPNY,
 definicja ogólnodostępności: Projekty będą indywidualnie analizowane i oceniane. Po stronie projektodawcy
jest wykazanie, że efekt realizacji projektu będzie bezpośrednio dostępny dla grupy społecznej będącej
adresatem projektu i określonej w formularzu zgłoszeniowym (w rubryce „Potencjalni odbiorcy projektu”, np.
dzieci lub młodzież).
 powinien być zlokalizowany na terenie należącym do m.st. Warszawy (aby samodzielnie sprawdzić, czy dany
teren pozostaje we władaniu m.st. Warszawy można skorzystać np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy
www.mapa.um.warszawa.pl zakładka „Własność”). Możliwa jest realizacja projektów nieinwestycyjnych (tzw.
miękkich) zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością Miasta. Wówczas konieczne będzie dołączenie
do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu na cele
realizacji projektu,
 musi mieścić się w zadaniach m.st. Warszawy przypisanych dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
(więcej o tym, jakie to są zadania, możesz przeczytać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl).

Kto może Ci pomóc w przygotowywaniu projektu
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
– Grzegorz Wyszyński, gwyszynski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 91
- Paweł Fajdek, pfajdek@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 92
Zespół Inwestycji
– Mirosław Maciesiak, mmaciesiak@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 72
– Ewa Nowik, enowik@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 77
Zespół Infrastruktury
– Michał Niziński, mnizinski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 78
Wydział Ochrony Środowiska
– Cezary Talarczyk, ctalarczyk@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 19
- Joanna Hebda, jhebda@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 17
Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
– Grzegorz Graff (ds. oświaty), ggraff@um.warszawa.pl, tel. 22 443 43 97
- Magdalena Kwiatkowska (ds. sportu), magdalena.kwiatkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 42 93
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
– Tomasz Kanabus, t.kanabus@um.warszawa.pl, tel. 22 443 43 51
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
– Ewa Michalec, kancelaria@zgnwlochy.waw.pl (z dop. Budżet Partycypacyjny 2018), tel. 22 863 55 24
Zarząd Oczyszczania Miasta – Iwona Fryczyńska – fryczynska@zom.waw.pl, tel. 22 277 04 72
Lasy Miejskie – Andżelika Gackowska – gackowska@lasymiejskie.waw.pl, tel. 22 612 25 60
Zarząd Dróg Miejskich – Mikołaj Pieńkos – m.pienkos@zdm.waw.pl, tel. 55 89 336
Zarząd Transportu Miejskiego – Łukasz Filipczak – l.filipczak@ztm.waw.pl, tel. 459 42 75
Koordynator budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Włochy
- Dariusz Ciesielski dciesielski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 43 13

Najważniejsza sprawa – gdzie i do kiedy zgłosić projekt
Formularz z opisem pomysłu i załącznikami złóż pomiędzy 1 grudnia 2016 r. a 23 stycznia 2017 r.:
 wypełniając go elektronicznie w systemie dostępnym na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
 składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
 Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic
albo opiekun prawny muszą wyrazić na to zgodę, wypełniając specjalny formularz, dostępny na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl, a w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu.

Zadania skierowane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2017
Lokalizacja

Tytuł projektu

NISKIE OKĘCIE
ul. Na Skraju

ul. Malownicza 32, teren szkoły

Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout
Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych
Sensoryczna ścieżka zdrowia

NOWE WŁOCHY
Rejon ul. Obywatelskiej

Skwer przy pętli Nowe Włochy

Biblioteka ul. Ks.J. Chrościckiego 2

Nowości dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy Miasta.St. Warszawy

ul. Na Skraju

Ulica Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rybnicką
ul. Ks. J. Chrościckiego 2 Biblioteka

Bezpieczne przejście przez ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą
Rybnicką - przy Kościele
Otwórz się na sztukę

ul. Ks. J. Chrościckiego 2 Biblioteka

Zakup "książek mówionych", oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej
przy ul. ks.J. Chrościckiego 2

Obrońców Pokoju/Łuki Wielkie ; Park Kombatantów

Mini park linowy w Parku Kombatantów

ul. Przepiórki 16/18

Biblioteka - szkolne centrum informacyjno - kulturalne w SP 66

pl. Wolności/ ul. Dymna

Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności

STARE WŁOCHY
Aleje Jerozolimskie od ul. Łopuszańskiej do ul. Popularnej

Budki dla ptaków

Park Cietrzewia i ul. Naukowa

Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej

ul. Solipska 17/19 Gimanzjum

Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Włochy

ul. Popularna skrzyżowania z ul. Krańcową i ul. Wilczycką
Szkoła Podstawowa nr 94

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Popularnej
Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania

ul. Dziupli 2A

Tablice upamiętniające znanych Włochowian w miejscu gdzie mieszkali

Park Cietrzewia

Tablica "Jak dokarmiać ptaki"

Daimlera, Al. Jerozolimskie, Jutrzenki
ul. Śląska

Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Włochy)
Ochrona kasztanowców przy ul. Śląskiej

WYSOKIE OKĘCIE
ul. Radarowa 4 Szkoła Podstawowa

Komputer – oknem na świat

ul. 1 Sierpnia 36a, oraz ul. Żwirki i Wigury 1

Spotkania autorskie w Bibliotece

ul. Astronautów 17, Szkoła Podstawowa 227

„Z Włoch – dookoła świata”. Sąsiedzki piknik i twórcze spotkanie

ul. Astronautów 17, SP 227 i Przedszkole 175

Artystyczne spotkania - stwórz własną biżuterię i nie tylko! Zajęcia w SP 227
i przedszkolu 175

ul. 1 Sierpnia 36a, oraz ul. Żwirki i Wigury 1

Zakup książek do Wypożyczalni nr 28 i nr 71

ul. 1 Sierpnia 30

Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30

ul. 1 Sierpnia 36a, oraz ul. Żwirki i Wigury 1

Zakup "książek mówionych" i filmów DVD do Wypożyczalni 28 i
Wypożyczalni 71

ul. Zarankiewicza

Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego na ulicy
Zarankiewicza

ul. Radarowa 4 Szkoła Podstawowa

Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat!

ul. Gładka 16, Zespół Szkół

Przyczepa do przewozu symulatorów lotu

ul. 1 Sierpnia 46, od al. Krakowskiej

Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dotycząca dębu piramidalnego i
przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin

ul. Astronautów 17, Szkoła Podstawowa 227

Warcaby i szachy ogrodowe – do wspólnego grania

Według wskazań mieszkańców oraz na terenie SP 88, SP 277,

Domki dla kotów wolno żyjących

ul. 1 Sierpnia 28

Budowa chodnika ul. 1-go Sierpnia 28

ul. 1 Sierpnia 36a, oraz ul. Żwirki i Wigury 1

Teatrzyki w Bibliotece
Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy
ul. Astronautów
Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej

ul. Astronautów
ul. Radarowa
Przedszkole nr 78

"Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców
przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania.

