BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
W WARSZAWIE

INFORM ATOR

Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu Warszawy,
za nami już trzy edycje budżetu partycypacyjnego, w których warszawiacy
zdecydowali o podziale ponad 136 mln zł. Miasto zrealizowało setki pomysłów
mieszkańców. Powstają nowe place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe
i miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W przestrzeni miejskiej pojawiają
się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych,
nasadzenia zieleni. Organizowane są potańcówki, kina plenerowe, a także zajęcia
w domach kultury.
Ty również możesz zmienić najbliższe otoczenie. Możesz sprawić, żeby Warszawa
była Ci bliższa, jeszcze bardziej Twoja.
W broszurze znajdziesz informacje o czwartej edycji warszawskiego budżetu
partycypacyjnego i dowiesz się, jak ten proces przebiega, a przede wszystkim, jak
możesz wziąć w nim udział.
Liczę na Twoje zaangażowanie!
Prezydent m.st. Warszawy						
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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CO TO JEST
BUDŻET
PARTYCYPACYJNY?
Budżet partycypacyjny to proces, który daje Ci wyjątkową możliwość
współdecydowania o części budżetu Warszawy. Możesz zgłaszać swoje
pomysły, które chcesz, aby zostały zrealizowane. Możesz dyskutować
o pomysłach innych mieszkańców. Możesz zagłosować i wybrać te, które
wydają Ci się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane przez mieszkańców
w głosowaniu będą realizowane przez Miasto. Chcesz coś zmienić
w swojej okolicy? Dzięki budżetowi partycypacyjnemu masz realny wpływ na Twoje
najbliższe otoczenie oraz na rozwój Warszawy.

Skąd się biorą pieniądze
na budżet partycypacyjny?
Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów wybranych przez
mieszkańców w głosowaniu pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic.
Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu dzielnicy przeznaczona
do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.
Przed rozpoczęciem kolejnej edycji, dzielnice przeznaczają na budżet
partycypacyjny określoną kwotę ze swojego budżetu (od 1 do 2% budżetu
dzielnicy zaplanowanego na rok 2018). Dzięki temu mieszkańcy wiedzą,
o jakiej kwocie będą decydować. W czwartej edycji budżetu partycypacyjnego
na realizację pomysłów mieszkańców dzielnice przeznaczyły łącznie 61 419 911 zł.
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Zobacz, jaka kwota dostępna jest w Twojej dzielnicy:

Ogólne zasady budżetu partycypacyjnego
w Warszawie
Oto kilka ogólnych zasad budżetu partycypacyjnego, o których warto pamiętać:
• Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział – nie trzeba być
pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy.
• Na realizację pomysłów przeznaczona jest ustalona kwota
z budżetu Miasta.
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• Mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przeznaczone określone
środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają
w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne.
• Wyniki głosowania są wiążące. Miasto zobowiązało się zrealizować
pomysły wybrane przez mieszkańców.

Zasady budżetu partycypacyjnego
w dzielnicy
Przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów, w każdej dzielnicy opracowywane
są szczegółowe zasady budżetu partycypacyjnego. Członkowie dzielnicowego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego przygotowują rekomendacje dla zarządu
dzielnicy dotyczące:
• podziału dzielnicy na mniejsze obszary,
• podziału kwoty dostępnej na realizację pomysłów mieszkańców
na poszczególne obszary,
• zasad ogólnodostępności, jakie muszą spełniać zgłaszane pomysły,
• ewentualnego wprowadzenia górnego limitu wartości jednego pomysłu.
Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu
planowania i realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Zespół ds.
budżetu partycypacyjnego składa się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji
pozarządowych, klubów radnych działających w radzie dzielnicy, radnych
niezrzeszonych, przedstawicieli rad osiedli, młodzieżowej rady dzielnicy,
dzielnicowej rady seniorów i urzędników. Posiedzenia Zespołu są otwarte
dla wszystkich; terminy tych spotkań znajdziesz na stronie urzędu dzielnicy.
Informacje na temat szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach są dostępne na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub na stronach
urzędów dzielnic.
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ZGŁASZANIE
POMYSŁÓW
Codziennie dostrzegamy możliwości poprawy najbliższego otoczenia. Mamy
pomysły na różne zmiany w okolicy, które mogłyby poprawić jakość życia
mieszkańców. Bez względu na to, czy według Ciebie najważniejszy jest remont
chodnika, czy organizacja zajęć w domu kultury – budżet partycypacyjny jest
dla Ciebie. Ty wiesz najlepiej, co jest dobre, a czego jeszcze brakuje w Twojej
okolicy, co należy zmienić lub poprawić. Opisz swój pomysł i zgłoś go do
budżetu partycypacyjnego. W ten sposób będzie miał szansę na to, aby zostać
zrealizowanym.
Uczestnicząc w budżecie partycypacyjnym, masz wyjątkową możliwość
decydowania o tym, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. W ten sposób
możesz współdecydować o Warszawie.

Dodatkowe informacje i wsparcie
Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz
skontaktować się z koordynatorami ds. budżetu partycypacyjnego (kontakt
znajdziesz na końcu tej publikacji) lub skorzystać z różnych możliwości wsparcia,
jakie oferują urzędy dzielnic. Podczas trwania okresu zgłaszania pomysłów
organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów,
m.in. z udziałem pracowników urzędu.
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Możesz więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach
merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania
kosztów realizacji.
Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl
lub na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są
również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane
kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów.

Jakie pomysły mogę zgłosić?
Masz naprawdę bardzo duże możliwości działania. Możesz zgłaszać zadania
inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju
działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również 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 Oczyszczania
Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację,
kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń
publiczną, zieleń miejską, a także działania interdyscyplinarne.

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?
Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś zgłosić do budżetu partycypacyjnego,
powinieneś go opisać. Wejdź na stronę twojbudzet.um.warszawa.pl i wypełnij
formularz przez Internet.
Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Otrzymasz go w Twoim
urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz (osobiście
albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny
2018”).
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Termin zgłaszania pomysłów
Formularz z opisem pomysłu oraz wszystkimi potrzebnymi załącznikami możesz
zgłosić od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.
Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz
do 23 stycznia 2017 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Jak wypełnić formularz?
Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób
opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej
znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić 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 papierowej karcie do głosowania.
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3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój pomysł.
Sprawdź, jakie obszary są dostępne w danej dzielnicy.
4. Zastanów się nad charakterem pomysłu. Czy jest to pomysł lokalny
i odpowiada na potrzeby mieszkańców tylko konkretnego obszaru?
Czy może jest to pomysł ogólnodzielnicowy, z którego korzystać będą
wszyscy mieszkańcy dzielnicy.
5. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane
na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice
dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach.
W takim wypadku do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę
właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren,
znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł.
Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły na stronie
internetowej.
7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali
z efektów realizacji pomysłu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich
przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach? Szczegółowe kryteria
znajdziesz na stronie dzielnicy.
8. 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.
9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego
warto go zrealizować i jakie ma on znaczenie dla dzielnicy lub lokalnej
społeczności.
10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładowego
cennika na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto.
Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania,
nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej
weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy oraz jednostek miejskich,
którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak,
że w wyniku tej weryfikacji, kwota może ulec zmianie.
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11. Oszacuj koszt utrzymania pomysłu w kolejnym roku. Zastanów się,
czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania,
sprzątania, konserwacji w następnym roku. To są koszty, które Miasto
będzie ponosiło w kolejnych latach.
12. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną,
sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz 30 podpisów
od osób, które popierają realizację Twojego pomysłu. Podpisy zbierz
na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego
pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl
lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
13. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki
lub inne informacje, które pomogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.
14. Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną ich liczbę i dla dowolnej
dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Ważne informacje
Sprawdź kwotę na realizację pomysłów w wybranej dzielnicy lub obszarze.
Oszacowany koszt realizacji projektu nie może przekraczać tej kwoty. Sprawdź
również czy w danej dzielnicy nie ma ustalonego maksymalnego limitu wartości
jednego pomysłu. Jeżeli został ustalony limit na projekt, np. do 200 tys. zł,
to nawet jeśli cała kwota w wybranym obszarze wynosi 300 tys. zł, to Twój pomysł
nie może być droższy niż 200 tys. zł.
Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić
z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie
jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie
danego pomysłu.
Nie wskazuj wykonawcy zadania. Współdecydujemy o tym, co ma zostać
zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd
Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami
np. w drodze przetargu czy konkursu.
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Możesz modyfikować zgłoszony pomysł. Po zgłoszeniu pomysłu wciąż możesz
wprowadzać poprawki. Pomysł zgłoszony przez Internet możesz w określonym
czasie modyfikować samodzielnie – nie musisz informować o tym pracowników
urzędu. Jeżeli pomysł został zgłoszony w formie papierowej, należy dostarczyć
pracownikom urzędu informacje o zakresie zmian.
Zmiany możesz wprowadzać przez cały okres zgłaszania pomysłów
do 23 stycznia 2017 r. Kolejne zmiany będziesz mógł wprowadzić w trakcie
dyskusji o pomysłach (od 1 do 23 marca 2017 r.). To czas na wprowadzanie uwag
i sugestii zgłoszonych przez mieszkańców i urzędników.

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie skończyłaś(-eś) jeszcze 18 lat.
Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując
specjalny formularz (Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę
małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego – do pobrania ze strony
twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).
Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa.
Jeżeli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru
PESEL, ale mieszkasz w Warszawie, również możesz zgłosić pomysł. Wystarczy,
że przyjdziesz wcześniej do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego
urzędu dzielnicy. Tam zostaniesz wpisany na listę osób składających projekty
i głosujących. Zabierz ze sobą ważny dokument podróży wydany przez państwo,
którego jesteś obywatelem (dowód osobisty lub paszport).

Uzupełnienie formularza
Pracownicy urzędu sprawdzą czy zgłosiłaś(-eś) pomysł prawidłowo - czy
formularz dostarczyłaś(-eś) w terminie, czy wypełniłaś(-eś) go poprawnie i czy
dokumentacja jest kompletna - zawiera wszystkie niezbędne załączniki m.in. listę
osób popierających pomysł oraz ewentualnie zgodę dysponenta terenu lub zgodę
rodzica/opiekuna na zgłoszenie pomysłu przez osobę małoletnią.
Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów,
pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą. Poproszą o uzupełnienie formularza
i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli nie
skorzystasz z tej możliwości, Twój pomysł nie będzie dalej rozpatrywany.
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DYSKUSJE
O POMYSŁACH
W każdej dzielnicy odbywają się spotkania, na których prezentowane są
zgłoszone projekty. Możesz przyjść na spotkanie i porozmawiać o tych
propozycjach z innymi mieszkańcami. Możesz zadać pytania ich autorom, wyrazić
swoje poparcie lub sprzeciw. Jeżeli nie zgłosiłaś(-eś) żadnego pomysłu, te
spotkania są również dla Ciebie! Być może któryś z tych projektów dotyczy Twojej
okolicy. Przekaż swoje uwagi i sugestie – pomóż ulepszyć zgłoszone pomysły.
To bardzo ważne, aby jak najlepiej odpowiadały one na potrzeby − Twoje i innych
mieszkańców.
Jeżeli zgłosiłaś(-eś) pomysł, Twoja obecność jest obowiązkowa na spotkaniu,
na które otrzymałaś(-eś) zaproszenie. Konieczne jest zaprezentowanie pomysłu.
Możesz to zrobić osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela. Jeżeli tego nie
zrobisz, Twój pomysł zostanie uznany za wycofany i nie będzie dalej rozpatrywany.
Na spotkaniu będą obecni również pracownicy urzędu. Przekażą Ci swoje uwagi
i wstępną informację na temat wyniku weryfikacji zgłoszonego pomysłu.
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Terminy spotkań dyskusyjnych
Spotkania dyskusyjne odbywają się od 1 do 18 marca 2017 r. Terminy i miejsca
spotkań sprawdzisz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Urzędzie
Dzielnicy.

Gdzie mogę sprawdzić, jakie pomysły
zgłosili mieszkańcy?
Wszystkie

zgłoszone

pomysły

zamieszczone

są

na

stronie

twojbudzet.um.warszawa.pl. Każdy z nich możesz skomentować na forum
internetowym, a także przekazać uwagi bezpośrednio jego autorowi. Zachęcamy
też do uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych.
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WERYFIKACJA
ZGŁOSZONYCH
POMYSŁÓW
Zgłoszony przez Ciebie pomysł jest sprawdzany przez pracowników urzędu. Trafia
do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy
lub jednostki miejskiej, których pracownicy szczegółowo weryfikują możliwość
realizacji Twojego pomysłu.
Sprawdzają m.in.:
• zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
• możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
• możliwość realizacji w ciągu roku,
• zgodność z kompetencjami Miasta (dzielnic lub jednostek),
• oszacowany koszt realizacji pomysłu,
• zgodność ze strategiami i programami Miasta,
• zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.
Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w Twoim projekcie
niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie
mieszkańców. W takim wypadku, skontaktują się z Tobą pracownicy urzędu.
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Przedstawią Ci proponowany zakres zmian i wyjaśnią, z czego wynika
konieczność ich wprowadzenia. Przeanalizują również, czy oszacowany przez
Ciebie kosztorys jest prawidłowy. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski,
skorygują go tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty realizacji pomysłu.
Do zaproponowanych zmian możesz odnieść się w ciągu czterech dni roboczych
od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia
w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie zweryfikowany negatywnie.
Wszystkie zweryfikowane pomysły zostaną przekazane dzielnicowemu Zespołowi
ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem będzie zbadanie, czy weryfikacja
przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy
pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne. Jeżeli
członkowie Zespołu będą mieli wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej
weryfikacji, zwrócą się z prośbą do burmistrza dzielnicy o ponowną weryfikację
danego pomysłu.
Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2017 r.
na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają
informację o wyniku weryfikacji swoich pomysłów.
Jeżeli Twój pomysł zostanie zweryfikowany negatywnie, możesz wnieść
odwołanie. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację możesz złożyć
do burmistrza dzielnicy, w której został zgłoszony pomysł. Masz na to czas
do 11 maja 2017 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności burmistrza dzielnicy
i pracownika, który dokonywał weryfikacji. Możesz zaprezentować swój wniosek
na tym spotkaniu i uzasadnić, dlaczego uważasz, że powinien zostać ponownie
zweryfikowany. Jeżeli Zespół uzna Twoje argumenty, pomysł będzie ponownie
sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji poznasz najpóźniej 26 maja 2017 r.
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GŁOSOWANIE
NA POMYSŁY
Głosowanie na pomysły to bardzo ważny moment. Decydujesz o tym, w jaki
sposób zostaną rozdysponowane środki z budżetu Miasta. Wybierasz, jakie
pomysły zostaną zrealizowane. W ten sposób współdecydujesz o tym, jak zmieni
się Twoje najbliższe otoczenie oraz jak będzie rozwijała się Warszawa.
Lista wszystkich pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców zostanie opublikowana do 1 czerwca 2017 r. między innymi
na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.
Jeżeli chcesz, aby jak najwięcej osób poparło Twój pomysł, warto go
wypromować. Możesz zachęcać mieszkańców do głosowania na różne
sposoby – przygotować plakat lub ulotkę, nagrać film promocyjny, wziąć udział
w wydarzeniach w Twojej dzielnicy. Warto, aby o Twoim pomyśle dowiedziało się
jak najwięcej osób.

Termin głosowania
Głosowanie potrwa od 14 do 30 czerwca 2017 r. Każdy mieszkaniec Warszawy
może zagłosować na pomysły, które uważa za ciekawe i potrzebne do realizacji.

Kto może zagłosować?
Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Warszawy. Nie trzeba być
zameldowanym. Nie trzeba być pełnoletnim.
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Jak mogę zagłosować?
1. Wybierz jedną dzielnicę, w której chcesz zagłosować. Nie musisz głosować
w dzielnicy, w której mieszkasz. Możesz wybrać dowolną dzielnicę w Warszawie,
z którą czujesz się związany np. tę, w której pracujesz, uczysz się czy lubisz
spędzać wolny czas.
2. Wybierz obszar, w którym chcesz zagłosować. Jeżeli dzielnica jest
podzielona tylko na obszary lokalne – wybierz jeden z nich. Jeżeli dzielnica
jest podzielona na obszary lokalne i ogólnodzielnicowy, możesz zagłosować na
poziomie ogólnodzielnicowym oraz wybrać jeden obszar lokalny.
3. Wybierz pomysł lub pomysły, na które chcesz zagłosować. Możesz wybrać
dowolną liczbę pomysłów, pod warunkiem, że ich łączny koszt realizacji
nie przekracza kwoty dostępnej na realizację projektów w danym obszarze.
Dla przykładu, jeżeli w obszarze, w którym głosujesz, będzie do dyspozycji
300 tys. zł, możesz wybrać jeden pomysł za tę kwotę lub trzy za 100 tys. zł
każdy, lub 10 pomysłów za 30 tys. zł każdy. Najważniejsze, aby łączny koszt
wybranych pomysłów nie przekroczył kwoty dostępnej w danym obszarze, czyli
w tym przypadku 300 tys. zł. Jeśli głosujesz przez Internet, aplikacja policzy
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automatycznie koszt wybranych pomysłów. Wypełniając papierową kartę do
głosowania, musisz samodzielnie policzyć koszt realizacji wybranych pomysłów.
4. Wpisz swoje dane osobowe. Głosowanie jest jawne. Twoje dane nie będą
jednak nikomu udostępnione.
5. Zagłosuj. Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.

Pytania i odpowiedzi
Nie mam ukończonych 18 lat. Czy mogę zagłosować?
Tak. Jeśli zagłosujesz przez Internet wystarczy, że Twój rodzic lub opiekun
uzupełni swoje dane i wyrazi zgodę na formularzu elektronicznym, który
pojawi się po tym, jak podasz swój nr PESEL. Jeśli głosujesz, wypełniając
papierową kartę do głosowania, dołącz zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w budżecie partycypacyjnym.
Nie posiadam polskiego obywatelstwa i numeru PESEL. Czy mogę
zagłosować?
Tak. Zgłoś się do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu
dzielnicy (WOM). Tam zostaniesz wpisany na listę osób głosujących. Zabierz
ze sobą ważny dokument podróży wydany przez państwo, którego jesteś
obywatelem (dowód osobisty lub paszport).
Chcę zagłosować przez Internet. Czy muszę posiadać adres e-mail?
Tak. Jeżeli głosujesz przez Internet, musisz posiadać adres e-mail, na który
przyjdzie link aktywacyjny. Dopiero po kliknięciu w link, będzie możliwe
oddanie głosów. Jeżeli nie dotarł do Ciebie e-mail z linkiem aktywacyjnym,
sprawdź inne foldery w swojej poczcie np. spam lub zgłoś ten problem na
adres twojbudzet@um.warszawa.pl.
Chcę zagłosować wypełniając papierową kartę do głosowania. Czy muszę
zagłosować osobiście?
Tak. Wypełniając papierową kartę do głosowania, musisz zgłosić się
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do wyznaczonego punktu do głosowania − może być to urząd dzielnicy lub
inne wskazane miejsce na terenie dzielnicy. Jeżeli nie masz wydrukowanej
karty do głosowania, otrzymasz ją w punkcie. Przed oddaniem wypełnionej
karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości. Nie ma
możliwości przyniesienia karty w imieniu innej osoby.
Jeżeli masz problemy z poruszaniem, możesz przekazać swoją kartę do głosowania
przedstawicielowi urzędu dzielnicy. Wcześniej jednak (od 4 maja do 19 czerwca
2017 r.) musisz zgłosić ten zamiar koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego
w dzielnicy. Tylko wyznaczono osoba z urzędu będzie mogła odebrać Twój głos.

WYNIKI
GŁOSOWANIA
Oddane głosy zostaną policzone tak szybko, jak to możliwe. Wyniki głosowania
zostaną ogłoszone najpóźniej do 14 lipca 2017 r. Informacja o wynikach
głosowania pojawi się na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach
internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic.

W jaki sposób zostaną wyłonione pomysły
do realizacji?
Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie zostanie
utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego
przedsięwzięcia. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się
w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy lub
obszarze, zostaną rekomendowane do realizacji.
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Jeśli któryś z pomysłów mieszkańców zajmie wysoką pozycję pod względem
liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji będzie wyższy niż pozostała
kwota w danym obszarze, do realizacji zostanie rekomendowany kolejny pomysł
z listy, który spełnia te warunki, aż do wyczerpania puli środków w danym obszarze.
Może to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej − ważne, żeby
wystarczyło pieniędzy na jego realizację.
Przykład: Na realizację pomysłów w danym obszarze przeznaczono 300 tys. zł.
Po zagłosowaniu utworzyła się lista rankingowa według liczby zdobytych głosów.
Pierwszy pomysł, na który zagłosowało najwięcej mieszkańców, kosztuje 250 tys.
zł, kolejny 200 tys. zł, zaś trzeci 50 tys. zł. Oznacza to, że drugi pomysł nie zostanie
zrealizowany, ponieważ koszt jego realizacji jest wyższy niż kwota pozostała w tym
obszarze. Do realizacji rekomendowane zostaną pomysły: pierwszy i trzeci.
Aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musi na niego zagłosować
co najmniej 10% osób głosujących w danym obszarze. Liczą się wyłącznie głosy
ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację
pomysłu, projekt nie zostanie rekomendowany do realizacji, jeżeli nie otrzyma
odpowiedniego poparcia mieszkańców.
Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdzi Rada m.st.
Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2018. Realizacja wybranych
przez mieszkańców pomysłów w ramach czwartej edycji budżetu partycypacyjnego
rozpocznie się w 2018 r.

KONTAKT
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdują się
na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl, na stronach urzędów dzielnic i na profilu
„Budżet partycypacyjny w Warszawie” na Facebooku.
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Jeśli masz wątpliwości związane z budżetem partycypacyjnym, skontaktuj się
z właściwym koordynatorem. Poniżej znajdziesz kontakty do poszczególnych osób.
Koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach:

Bemowo
bemowo.waw.pl
Aleksander Graniewski
a.graniewski@um.warszawa.pl
tel. 443 76 94

Białołęka
bialoleka.waw.pl
Anna Rurka				
arurka@um.warszawa.pl			
tel. 510 33 50				

Joanna Pernal-Stasińska
jpernal-stasinska@um.warszawa.pl
tel. 510 33 53

Bielany
bielany.waw.pl
Witold Strzeszewski			
witold.strzeszewski@um.warszawa.pl
tel. 373 33 70				

Sylwia Lacek
slacek@um.warszawa.pl
tel. 373 33 08

Mokotów

Ochota

mokotow.waw.pl
Maciej Pszkit
mpszkit@um.warszawa.pl
tel. 443 63 32

urzadochota.waw.pl
Anna Grabowska
a.grabowska@um.warszawa.pl
tel. 578 34 32

Praga Południe

Praga Północ

pragapld.waw.pl
Anna Wojtasik
awojtasik@um.warszawa.pl
tel. 443 53 89

praga-pn.waw.pl
Barbara Domańska
b.domanska@um.warszawa.pl
tel. 443 79 14
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Rembertów

Śródmieście

rembertow.waw.pl
Anna Koczorowska
akoczorowska@um.warszawa.pl
tel. 443 38 45

srodmiescie.warszawa.pl
Mirosław Pawłowski
mirpawlowski@um.warszawa.pl
tel. 443 92 44

Targówek
targowek.waw.pl
Sylwia Weilandt				
sweilandt@targowek.waw.pl		
tel. 443 85 31				

Monika Gołębiowska
mgolebiowska@um.warszawa.pl
tel. 443 85 62

Ursus
ursus.warszawa.pl
Iwona Jabłonowska			
ijablonowska@um.warszawa.pl		
tel. 443 61 13				

Norbert Pyza
npyza@um.warszawa.pl
tel. 443 60 73

Ursynów

Wawer

ursynow.pl
Magdalena Słodka
mslodka@ursynow.pl
tel. 443 75 03

wawer.warszawa.pl
Dorota Głażewska
dglazewska@um.warszawa.pl
tel. 443 68 69

Wesoła

Wilanów

wesola.waw.pl
Dorota Gajewska
dgajewska@um.warszawa.pl
tel. 773 60 87

wilanow.pl
Aneta Wolska
awolska@um.warszawa.pl
tel. 443 49 87
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Włochy
ud-wlochy.waw.pl
Dariusz Ciesielski
dciesielski@um.warszawa.pl
tel. 443 43 13

Wola
wola.waw.pl
Mariusz Trzciałkowski			
mtrzcialkowski@um.warszawa.pl		
tel. 443 56 24				

Agnieszka Proszowska
aproszowska@um.warszawa.pl
tel. 443 56 12

Żoliborz
zoliborz.org.pl
Monika Nowaczyk
mnowaczyk@um.warszawa.pl
tel. 560 13 77

Koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego w jednostkach miejskich:

Lasy Miejskie
lasymiejskie.waw.pl
Andżelika Gackowska
gackowska@lasymiejskie.waw.pl
tel. 608 353 072

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
aktywnawarszawa.waw.pl
Artur Niewęgłowski
anieweglowski@aktywnawarszawa.waw.pl
tel. 728 403 172
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Zarząd Dróg Miejskich
zdm.waw.pl
Mikołaj Pieńkos
m.pienkos@zdm.waw.pl
tel. 558 93 36

Zarząd Mienia
m.st. Warszawy
zmw.waw.pl
Katarzyna Niebrzydowska
wisla@zmw.waw.pl
tel. 513 794 991

Zarząd Oczyszczania
Miasta

Zarząd Transportu
Miejskiego

zom.waw.pl
Iwona Fryczyńska
fryczynska@zom.waw.pl
tel. 277 04 72

ztm.waw.pl
Łukasz Filipczak
l.filipczak@ztm.waw.pl
tel. 459 42 75

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
zlobki.waw.pl
Agnieszka Domańska
adomanska@zlobki.waw.pl
tel. 565 23 54

Koordynator budżetu partycypacyjnego w Centrum Komunikacji Społecznej
Justyna Piwko
jpiwko@um.warszawa.pl
tel. 443 34 21

Możesz również napisać wiadomość na adres twojbudzet@um.warszawa.pl.
Odpiszą Ci pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej, którzy chętnie
odpowiedzą na pytania związane z budżetem partycypacyjnym.
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Zajrzyj również na strony:
konsultacje.um.warszawa.pl
Włącz się w konsultacje społeczne dotyczące ważnego dla Ciebie tematu lub złóż
wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie istotnej dla Ciebie.

inicjatywa.um.warszawa.pl
Złóż wniosek do władz Miasta ze swoim pomysłem dotyczącym działań na rzecz
wspólnoty lokalnej w ramach inicjatywy lokalnej. Jego realizacja będzie polegała
na współpracy obu stron – mieszkańców i miasta.

ngo.um.warszawa.pl
Postaraj się o dotację! Jako członek organizacji pozarządowej możesz
wnioskować o dotację na realizację zadania publicznego.

t w ojb u d zet.u m.w ars z a w a.pl

