Budżet partycypacyjny w Warszawie
na rok 2019

Idea budżetu partycypacyjnego
Budżet partycypacyjny daje możliwość współdecydowania o części budżetu
Warszawy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na to, co powinno
zostać zrealizowane. Mogą dyskutować o pomysłach innych mieszkańców,
a następnie zagłosować i wybrać te, które wydają się ciekawe lub potrzebne.
Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez
miasto.
Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy,
budżet partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie.
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Pieniądze na budżet partycypacyjny
Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z
budżetów poszczególnych dzielnic. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko
część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio
przez mieszkańców.
Kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny
w Dzielnicy Wawer

2 215 000zł
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Ogólne zasady w Warszawie
Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział. Nie trzeba być pełnoletnim,
nie trzeba być zameldowanym w stolicy.
Znane zasady. Proces przebiega według ustalonych reguł, które są znane
przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów.
Można się włączyć na dowolnym etapie. Można zgłosić swój pomysł,
dyskutować o pomysłach innych lub wziąć udział w głosowaniu.
Wyniki głosowania są wiążące. Miasto zobowiązało się zrealizować pomysły
wybrane przez mieszkańców.
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Harmonogram
Zgłaszanie pomysłów
1 grudnia 2017 - 22 stycznia 2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów
23 stycznia - 8 maja 2018
Dyskusje o pomysłach
26 lutego - 18 marca 2018
Głosowanie na pomysły
15 czerwca - 30 czerwca 2018
Ogłoszenie wyników głosowania
do 13 lipca 2018 roku
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Zasady w dzielnicy

Dzielnica Wawer
została podzielona
na następujące obszary:
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Zasady w dzielnicy
Definicja ogólnodostępności
Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie - jest spełniona jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie
mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:
W dniu powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku,
nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
W soboty, niedzielę, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku,
nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
Ogólnodostępność sprzętu: sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach
projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na
zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.
Potrzeba zakupu sprzętu w danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem
możliwości wykorzystania istniejących zasobów.
Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji
Urzędu Dzielnicy.
Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności (dopisano ograniczona liczba miejsc) będą odbywać
się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych
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Zgłaszanie pomysłów
1 grudnia 2017 - 22 stycznia 2018
Można zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa
placu zabaw czy doświetlenie przejścia dla pieszych,
ale też zadania tzw. miękkie, czyli np. wydarzenia –
kino plenerowe, potańcówki i inne.
Pomysły mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi
na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy czy
jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich,
Zarząd Zieleni). Katalog zadań obejmuje wiele
obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę,
komunikację, zieleń miejską.
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W jaki sposób można zgłaszać pomysły?

Internetowo

Papierowo

app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i przynieś go (lub wyślij pocztą)
do urzędu dzielnicy
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Ważne informacje #1
Trzeba dołączyć listę poparcia. Lista poparcia
powinna zawierać co najmniej 30 podpisów od
osób, które popierają realizacją pomysłu.
Co najmniej 15 osób spośród nich musi być
mieszkańcami danego obszaru (w przypadku
projektu o charakterze lokalnym) lub danej
dzielnicy (w przypadku projektu o charakterze
ogólnodzielnicowym). Podpisy trzeba zebrać na
specjalnym formularzu poparcia.
Pomysł można zgłosić samodzielnie lub w kilka osób
- z maksymalnie dwiema osobami.
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Ważne informacje #2
Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego
wyłonienia. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy
będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze
przetargu czy konkursu.
Można modyfikować zgłoszony pomysł. Zmiany można wprowadzać przez
cały okres zgłaszania pomysłów - do 22 stycznia 2018 r. Pomysł zgłoszony
przez internet można modyfikować samodzielnie.
Kolejne zmiany będzie można wprowadzić na etapie dyskusje o pomysłach (od
26 lutego do 21 marca 2018 r.). Autorzy pomysłów będą mogli wprowadzić
modyfikacje za pośrednictwem urzędników.
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Pomocne strony internetowe
Przykładowy cennik działań miasta - „Ile kosztuje miasto”
twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto
Lokalizacje, kwestie własności terenu
mapy.um.warszawa.pl;
Strategie, dokumenty
bip.um.warszawa.pl
Informacje na temat budżetu partycypacyjnego
twojbudzet.um.warszawa.pl
[strona internetowa dzielnicy]
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Weryfikacja zgłoszonych pomysłów
23 stycznia - 8 maja 2018
Zgłoszone pomysły są sprawdzane przez pracowników urzędu, pod kątem
możliwości ich realizacji. Urzędnicy sprawdzają m.in.:
> zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
> możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
> możliwość realizacji w ciągu roku,
> zgodność z kompetencjami miasta,
> oszacowany koszt realizacji pomysłu,
> zgodność ze strategiami i programami miasta,
> zgodność z przyjętymi zasadami ogólnodostępności.
Pomysły zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców.
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Spotkania dyskusyjne
26 lutego - 18 marca 2018
W każdej dzielnicy odbywają się spotkania, na których w obecności
urzędników prezentowane są zgłoszone pomysły. Mieszkańcy mogą zadać
pytania ich autorom, zgłosić uwagi, wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw.
Obecność autora lub jego przedstawiciela na
spotkaniu obowiązkowa.
Terminy i miejsca spotkań:
twojbudzet.um.warszawa.pl
Wszystkie zgłoszone pomysły zamieszczone są
na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Każdy z nich można skomentować na forum.
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Głosowanie na pomysły
15 czerwca - 30 czerwca 2018
Można głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy. Można wybrać dowolną
dzielnicę w Warszawie, z którą czujemy się związani np. tę,
w której pracujemy, uczymy się, mieszkamy czy spędzamy czas wolny.
Można wybrać dowolną liczbę pomysłów,
ale łączny koszt realizacji wybranych
pomysłów nie może przekroczyć kwoty
dostępnej na realizację projektów w danym
obszarze.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy
Warszawy.
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W jaki sposób można zagłosować?

Internetowo

Papierowo

app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Przynieś osobiście kartę
do urzędu dzielnicy
lub do wyznaczonego punktu
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Wyniki głosowania
do 13 lipca 2018
Informacja o wynikach głosowania pojawi się na stronie
app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach
ogłoszeń urzędów dzielnic.
Ostateczną listę zadań przeznaczonych do
realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy
uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok
2019. Realizacja wybranych przez
mieszkańców pomysłów w ramach piątej
edycji budżetu partycypacyjnego
rozpocznie się w 2019 r.
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Alternatywa dla budżetu…
Inicjatywa lokalna
Swoje pomysły warszawiacy mogą zrealizować również za pomocą
inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy realizują zadanie we współpracy
z urzędnikami. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny
lub rzeczowy np. zakup usług lub materiałów.
Informacje: inicjatywa.um.warszawa.pl
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Kontakt
Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Wawer
Dorota Głażewska
Ddglazewska@um.warszawa.pl
022 443 68 69
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