Budżet partycypacyjny krok po kroku
Jak zadecydować o części budżetu Twojej dzielnicy?
1) możesz zastanowić się, co jest potrzebne w Twojej okolicy, przygotować i zgłosić projekt;
2) możesz podyskutować o złożonych projektach z ich autorami;
3) możesz także zagłosować na te projekty, które wydadzą Ci się najciekawsze i najbardziej
potrzebne.
Jak to zrobić?
Składanie projektów:
Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:
• sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy,
• zastanów się nad tym, co jest potrzebne dla społeczności, w której mieszkasz albo dla Twojej
okolicy,
• swój pomysł opisz na formularzu, który możesz pobrać ze strony internetowej:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy,
• oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu (pomocne informacje na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
• poszukaj 15 osób, które wesprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia,
• projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
•
musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, w 2015 roku,
• powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta∗ ,
• teren ten powinien być ogólnodostępny,
• musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji
dzielnicom (więcej o tym, jakie to są zadania, możesz przeczytać na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl)
• Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej dzielnicy,
udaj się na specjalny dyżur konsultacyjny, na którym będziesz mógł także uzyskać pomoc
w wypełnieniu formularza. Terminy i miejsca dyżurów sprawdź na stronie swojej dzielnicy.
• Formularz z opisem pomysłu na projekt i wszystkimi potrzebnymi załącznikami złóż pomiędzy
20 stycznia a 9 marca 2014 r., przesyłając go listownie na adres swojego Urzędu Dzielnicy
z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”, składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców
w Twojej dzielnicy, lub przesyłając dokumenty na specjalny adres mailowy (adresy
z poszczególnych dzielnic dostępne na www.twojbudzet.um.warszawa.pl).
• Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo
opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz (dostępny m.in. na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl).
• Jeśli złożysz swój formularz do 16 lutego 2014 r. a będzie zawierał jakieś błędy, zostaniesz o tym
poinformowany i będziesz mógł poprawić je w ciągu 7 dni. Jeśli złożysz formularz po 16 lutym
i będą w nim jakieś niedociągnięcia, nie będziesz mógł go już poprawiać, zatem warto projekty
złożyć do połowy lutego☺.
Weryfikacja projektów i ich wybór pod głosowanie mieszkańców:
• Do 4 maja 2014 r. urzędnicy będą weryfikować Twój projekt: sprawdzać, czy wszystkie pola
formularza zostały dobrze wypełnione, czy teren, na którym zaproponowałeś realizację projektu,
należy do Miasta, czy zakres Twojego projektu mieści się w zadaniach własnych m.st. Warszawy
przypisanych do realizacji dzielnicom. Urzędnicy muszą też jeszcze raz policzyć, ile będzie
kosztowała realizacja Twojego projektu, żeby, o ile zwycięży w głosowaniu mieszkańców, jego
∗

w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod
warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji
budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej;

•

•

realizacja była realna. Jeśli faktyczne koszty Twojego projektu będą przewyższać kwotę
przeznaczoną na dany obszar, dla którego zgłaszasz projekt, będzie on odrzucony, dlatego trzeba
z uwagą wyceniać swoje projekty.
Jeśli w obszarze, do którego składałeś projekt (niezależnie od tego, czy jest to obszar całej
dzielnicy, czy obszar lokalny), liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych przekracza 50, Urząd
Dzielnicy zorganizuje spotkania preselekcyjne, na które zapraszani są wszyscy autorzy projektów,
także Ty. Spotkania będą odbywały się od 11 do 24 maja 2014 r. To Ty i inni autorzy wybierzecie
spośród zgłoszonych przez siebie projektów 50, które zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców. Pamiętaj - jeśli nie pojawisz się na żadnym ze spotkań Twój projekt nie będzie brany
pod uwagę w kolejnych etapach.
Jak będzie przebiegał wybór? Każdy z autorów projektów albo ich przedstawiciel po
zaprezentowaniu wszystkich projektów, wybiera 5 z nich oraz dokonuje ich oceny. Projekt oceniany
najwyżej otrzymuje 5 punktów, projekt oceniany najniżej otrzymuje 1 punkt. Pozostałe trzy
uzyskują odpowiednio 4, 3 lub 2 punkty. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań
preselekcyjnych wszystkie punkty zostaną zsumowane i stworzona zostanie lista rankingowa. Za
przyjęte pod głosowanie mieszkańców uznaje się 50 projektów, które uzyskały największą liczbę
punktów. Jeżeli ostatnią pozycję na liście rankingowej zajmuje ex aequo kilka projektów, o tym
który z nich zostaje przyjęty, decyduje losowanie.

Dyskusja na temat projektów:
Decydujesz o publicznych pieniądzach, dlatego decyzję na co je wydać warto przemyśleć. Jeżeli chcesz
zapoznać się ze szczegółami projektów i podyskutować o nich z ich autorami i innymi mieszkańcami:
• sprawdź, na stronie internetowej swojej dzielnicy, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl albo
w Wydziale Obsługi Mieszkańców, jakie projekty zostały złożone, czy dotyczą one całej dzielnicy,
czy jakiś określonych obszarów, stanowiących część dzielnicy,
• zastanów się, czy czegoś o tych projektach chcesz się dowiedzieć, czy rzeczywiście są potrzebne,
• sprawdź termin spotkania, na którym będzie rozmowa o projektach w okolicy, która Cię interesuje,
rozpoczną się one najpóźniej 25 maja, a zakończą 9 czerwca 2014 r.,
• przyjdź na spotkanie, dyskutuj i zadawaj pytania, będziesz musiał podjąć ważną decyzję, na jakie
projekty zagłosować.
Zagłosuj i wybierz:
Jeżeli chcesz zagłosować na projekty:
• zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany,
można głosować tylko w jednej dzielnicy, więc ten wybór jest ważny,
• sprawdź, na stronie internetowej dzielnicy, w której chcesz głosować lub w Wydziale Obsługi
Mieszkańców, jak zaplanowane jest głosowanie w tej dzielnicy – czy pieniądze rozdzielane są na
poziomie całej dzielnicy, czy może dzielnica została podzielona na mniejsze obszary, do których
zostały zgłoszone projekty. Jeśli stworzone zostały takie obszary, zastanów się, w którym
z obszarów wskazanym w podziale będziesz chciał głosować, możesz wybrać tylko jeden obszar;
• sprawdź, jakie projekty zostały złożone i które z nich podobają Ci się najbardziej, będziesz mógł
wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos,
• pamiętaj, że w niektórych dzielnicach głosowanie może być bardziej skomplikowane, bo możesz
głosować zarówno na projekty dotyczące całej dzielnicy, jak i mniejszego obszaru; będziesz mógł
wtedy wybrać maksymalnie 10 projektów - 5 z poziomu ogólnodzielnicowego i 5 z wybranego
przez Ciebie obszaru stanowiącego część dzielnicy,
• od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. głosuj na projekty przez Internet,
• możesz przesłać swój głos listownie na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „budżet partycypacyjny
2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. (kartę do
głosowania można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców),
• możesz także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy
w dniach 23-27 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy. Możliwe, że w Twojej dzielnicy będą
działały specjalne punkty do głosowania, sprawdź jakie i gdzie.
15 lipca 2014 r. zostanie ogłoszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty, o których mowa, dostępne są na stronach
internetowych dzielnic, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl albo w Wydziałach Obsługi
Mieszkańców

