Jak napisać
projekt do budżetu
partycypacyjnego na
rok 2017 na Targówku?
Opracowanie:

Formularz zgłoszeniowy (i wszystkie dodatkowe dokumenty)
pobierzesz z: www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wypełnij go elektronicznie (po ściągnięciu na dysk lub bezpośrednio na powyższej stronie), a jeśli chcesz to zrobić na
papierze – pisz DRUKOWANYMI literami. Bardzo ułatwi to
odczytanie tego, co napiszesz.

Załącznik nr 1
do regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na rok 2017
.

WARSZAWA, 16.11.2015 r
(miejscowość, data)

TARGÓWEK

Zarząd Dzielnicy
m.st. Warszawy

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy)

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na rok 2017 1)
UWAGA! Formularz w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami.
Projektodawca

(w sytuacji, gdy projekt zgłaszany jest przez kilka osób, dane pozostałych projektodawców należy zamieścić w załączniku do
niniejszego formularza zgłoszeniowego projektu według wzoru)

Imię i nazwisko

ADAM NOWAK

PESEL2)

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

ulica Ludwika Kondratowicza
Nr domu

Adres zamieszkania

20

Kod pocztowy 0 0 – 9 8 3

Telefon kontaktowy

500-100-200

Adres e-mail

adam.nowak@gmail.com

(fakultatywnie)

(fakultatywnie)

Nr mieszkania

Warszawa

Zgłaszam projekt do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy
m.st. Warszawy dotyczący:

TARGÓWEK

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy)

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów)

Mural o naszej dzielnicy przy ul. Wybornej
Skrócony opis projektu (maksymalnie 50 słów)
Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowych grafik (murali) na ścianach
budynków będących w zarządzaniu dzielnicy Targówek. Jego celem jest ożywienie lokalnego
pejzażu oraz publiczna ekspozycja miejskiej sztuki na terenie dzielnicy.
Projekt ma charakter

ogólnodzielnicowy

Nazwa obszaru objętego projektem

lokalny

ZACISZE
BRÓDNO

(w przypadku projektów lokalnych)

Lokalizacja nieruchomości objętej projektem
Ulica i nr / Rejon ulic

Blok przy ul. Wybornej 46
Warszawa

Inne istotne informacje
dot. lokalizacji

1)
2)

Ściana zachodnia budynku przy ul. Wybornej nr 46

Wypełnia projektodawca.
Pole należy pozostawić puste, jeżeli głosującym jest mieszkaniec m.st. Warszawy będący cudzoziemcem nieposiadającym numeru PESEL. Jego
udział w głosowaniu jest możliwy po uprzednim okazaniu pracownikowi Wydziału Obsługi Mieszkańców wybranego urzędu dzielnicy dokumentu
podróży, wydanego przez państwo, którego jest obywatelem i jednoczesnym złożeniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych.
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Lokalizacja nieruchomości objętej
projektem
Napisz, gdzie ma być realizowany projekt (np. park, polanka, skwer, osiedlowe podwórko).
Jeśli to możliwe, podaj adres. W następnym okienku wpisz dodatkowe
informacje, ułatwiające znalezienie
tego miejsca.
Ważne: Sprawdź, do kogo należy teren,
na którym planujesz projekt. Jeśli nie
należy on do miasta, potrzebujesz
pisemnej zgody jej właściciela, np.
prezesa spółdzielni mieszkaniowej.
Projekty inwestycyjne, czyli takie, które

Projektodawca
Na początku formularza wpisz
dane, dzięki którym urzędnicy będą
mogli skontaktować się z Tobą,
jako autorem lub autorką projektu.
Numer PESEL znajdziesz na swojej
legitymacji szkolnej.

wymagają robót budowlanych można
realizować tylko na terenach miejskich.
By dowiedzieć się kto jest właścicielem
terenu, wyszukaj adres na mapie własności gruntów:
www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci.
Upewnij się też, że Twój projekt jest
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który
znajdziesz na:
www.architektura.um.warszawa.pl/
plany_uchwalone_targowek
Możesz też zwrócić się o pomoc do
odpowiedniego urzędnika.

Nazwa projektu
Ważne, by nazwa projektu była
zrozumiała i jasno wynikało z niej,
czego dotyczy projekt.
Na liście do głosowania znajdzie
się sama nazwa, bez krótkiego
opisu projektu. Dzięki niej głosujące
osoby będą wiedziały, co wybierają.
Skrócony opis projektu
W kilku zdaniach opisz, czego
dotyczy projekt.
Dobry opis zawiera odpowiedzi
na pytania: co, gdzie, po co?
Projekt ma charakter lokalny
Pisząc projekt określ, gdzie będzie
realizowany. W tej edycji Targówek
został podzielony na 5 obszarów
lokalnych:
• Targówek Fabryczny
(Elsnerów, Utrata),
• Targówek Mieszkaniowy,
• Bródno,
• Bródno-Podgrodzie,
• Zacisze.
Możesz wpisać tylko jeden z nich.
W tym roku nie można składać
projektów ogólnodzielnicowych.
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Klasyfikacja projektu
Projekt może dotyczyć tylko spraw,
którymi zajmuje się dzielnica.
W tym miejscu zaznacz maksymalnie trzy dziedziny, których dotyczy
projekt.

Potencjalni odbiorcy projektu
Zaznacz, kto będzie korzystał z projektu. Jeśli chcesz zwiększyć szanse
swojego projektu w głosowaniu,
postaraj się, by był skierowany do
jak najszerszego grona odbiorców.

Klasyfikacja projektu (proszę wybrać maksymalnie 3)
edukacja

komunikacja/ drogi

kultura

ochrona środowiska

pomoc społeczna

przestrzeń publiczna

sport

zdrowie

zieleń miejska

inna (proszę wskazać)
Potencjalni odbiorcy projektu (proszę wybrać maksymalnie 3)
dzieci

młodzież

dorośli

seniorzy

studenci

osoby z niepełnosprawnością

rodziny z dziećmi

zwierzęta

inni (proszę wskazać)

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców
(ogólnodostępność) (maksymalnie 100 słów)
(np: godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa)

Projekt będzie dostępny dla wszystkich – widoczny z ulicy dla każdego przechodnia.
ew. cd. w załączniku nr .....

Pełny opis projektu (maksymalnie 300 słów)

Zasady korzystania z efektu
realizacji projektu przez ogół
mieszkańców
W odpowiedzi pomogą Ci pytania
pomocnicze:
• w jakich godzinach będzie
dostępny projekt,
• czy będą wymagane zapisy,
• czy będą jakieś ograniczenia,
np. wiekowe.
Opisując zasady, pamiętaj że
z projektu powinna móc skorzystać
każda zainteresowana osoba
z grup zaznaczonych w poprzedniej rubryce.

Opis nie może wskazywać potencjalnych wykonawców

Projekt zakłada wykonanie muralu na ścianie budynku przy ul. Wybornej. Blok jest własnością
miasta. Projekt muralu zostanie wyłoniony w konkursie uczniowskim w Gimnazjum. Ostateczny
projekt zostanie uzgodniony z mieszkańcami bloku i Urzędem Dzielnicy. Mural będzie nawiązywał
do historii dzielnicy, co sprawi, że będzie miał także wartość edukacyjną. Mural przede wszystkim
ożywi lokalną przestrzeń publiczną i uczyni ją ciekawszą.
ew. cd. w załączniku nr ......

Uzasadnienie realizacji projektu (maksymalnie 100 słów)
Ważne, aby miejsce, w którym mieszkamy było przyjazne i kolorowe. Ważne jest również
zachowywanie pamięci o ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeniach historycznych. Mural
jest jednym ze sposobów połączeniach tych potrzeb.
ew. cd. w załączniku nr .....

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Koszt konsultacji z mieszkańcami bloku (spotkanie i materiały informacyjne): 2500 zł
Średni koszt wykonania muralu: 150-200zł za m2
Cena uwzględnia koszt gruntu, podkładu i farb.
Ściana – 200 m2

Całkowity koszt projektu

40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

ew. cd. w załączniku nr .....

nie

tak
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Wstępny kosztorys projektu wraz
z wyszczególnieniem jego składowych
Aby obliczyć przybliżony koszt projektu,
dowiedz się, ile będą kosztowały jego
elementy. Wystarczy podać szacunkowe kwoty.
W wycenie projektu pomocni będą
urzędnicy. Kontakty do dzielnicowego
koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego oraz urzędników zajmujących
się poszczególnymi zadaniami znajdziesz w informatorze dla mieszkańców opracowanym przez dzielnicę na
stronie www.urzad.targowek.waw.pl.

Orientacyjne koszty poszczególnych
elementów projektu można
też sprawdzić w internecie, np. na
www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
stronach firm, cennikach usług czy materiałów budowlanych. Ostatecznej weryfikacji kosztorysu dokonają urzędnicy
oraz pracownicy jednostek miejskich.

Pełny opis projektu
Napisz szczegółowo, na czym
polega Twój pomysł. Opisz, co
konkretnie ma zostać zrobione
(np. ustawienie trzech ławek wzdłuż
alejki w parku). Im dokładniej to
zrobisz, tym łatwiej urzędnicy będą
mogli zweryfikować a później wykonać projekt.
Uwaga! Nie możesz wskazywać
wykonawcy. O tym, kto będzie realizował projekt zdecyduje urząd.
Uzasadnienie realizacji projektu
Napisz krótko, dlaczego właśnie
Twój projekt powinien być zrealizowany. Co dzięki niemu zmieni się
na lepsze w dzielnicy? Jaki problem
zostanie rozwiązany?

Uwaga! W tej edycji na Targówku koszt
jednego projektu nie może przekraczać
400 000 zł.
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Załączniki A. Wymagane
• Zanim złożysz projekt, zbierz
30 podpisów od popierających
go 30 mieszkańców i mieszkanek
Warszawy. Podpisy zbierz na
specjalnym formularzu poparcia.
Jeśli podpisująca się osoba nie
ma 18 lat, obok jej podpisu potrzebny będzie również podpis
jej opiekuna prawnego.
• Jeśli składasz projekt przez
Internet, zeskanuj listę z podpisami i dołącz ją tutaj.
• Jako autor lub autorka projektu
nie możesz poprzeć własnego
projektu. Możesz jednak poprzeć
projekty autorstwa innych osób.

Czy projekt generuje koszty utrzymania
w kolejnych latach?
Zastanów się, czy i jakie koszty trzeba
ponosić co roku, by można było korzystać
z projektu. Może to być np. koszt sprzątania, energii elektrycznej, konserwacji
sprzętu.
Takie koszty generuje większość projektów
inwestycyjnych, czyli takich, które wiążą się
z robotami budowlanymi.

Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu
realizacji projektu w kolejnych latach:
(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

Konserwacja i zabezpieczanie muralu przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi.
Szacunkowy roczny koszt
eksploatacji

200 zł

ew. cd. w załączniku nr .....

Załączniki:
A. Wymagane w każdym projekcie

lista zawierająca podpisy minimum 30 mieszkańców Warszawy popierających niniejszy projekt do budżetu
partycypacyjnego na rok 2017
2)
potwierdzenie przyjęcia

B. Dodatkowe (jeżeli wymagane)
• Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców:
dokument wymagany
dokument niewymagany
2)

potwierdzenie przyjęcia

2)

Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz.

• Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego:
2)
dokument wymagany
dokument niewymagany
potwierdzenie przyjęcia
• Zgoda dysponenta nieruchomości objętej niniejszym projektem, niebędącej we władaniu m.st. Warszawy, na wykorzystanie tej
nieruchomości na cele realizacji budżetu partycypacyjnego:
2)
dokument wymagany
dokument niewymagany
potwierdzenie przyjęcia

Załączniki B. Dodatkowe
• Jeśli składasz projekt grupowo,
razem z 1-2 innymi osobami, dołącz formularze z ich danymi.
• Jeśli masz poniżej 18 lat, dołącz
zgodę opiekuna prawnego. Jeśli
zgłaszasz projekt elektronicznie,
zostaniesz przekierowany na
stronę, na której Twój rodzic lub
opiekun prawny zostanie poproszony o wpisanie swoich danych.
• Tutaj załączysz też zgodę
właściciela terenu na realizację
projektu.

C. Dodatkowe inne (numerowane):
1.
potwierdzenie przyjęcia2)

2.
potwierdzenie przyjęcia2)

3.
potwierdzenie przyjęcia2)

4.
potwierdzenie przyjęcia2)
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.
1182 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy
w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 20173).
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 1400/2015
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w
zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st.
Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Załączniki C. Dodatkowe inne
• Jeśli chcesz, możesz tutaj dołączyć materiały dodatkowe związane z projektem, np. zdjęcia,
rysunki, dodatkowy opis, który
nie zmieścił się w powyższych
okienkach itp.
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.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................
Podpis(y) projektodawcy(-ców)
/w przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia podpis opiekuna prawnego

Fakultatywnie:
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska w systemie elektronicznym opracowanym
na potrzeby przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie (ESOG), w którym będą
zawarte informacje o złożonym przeze mnie projekcie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji o przebiegu budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017, informacji o kolejnych edycjach budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie oraz informacji o konsultacjach społecznych dotyczących realizacji
projektów wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie.

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................
Podpis(y) projektodawcy(-ców)
/w przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia podpis opiekuna prawnego

3)

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu
realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest
możliwe uczestnictwo w procesie.

Podpisy
Jeśli masz poniżej 18 lat, pod
projektem podpisuje się opiekun
prawny.
Fakultatywnie
Zaznaczenie tych pól nie jest obowiązkowe. Zgoda na upublicznienie imienia i nazwiska oznacza, że
będą one widoczne dla wszystkich
osób, które będą się chciały zapoznać z Twoim projektem. Dane
kontaktowe będą dostępne tylko
dla urzędników.
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Co dalej?

Projekt możesz złożyć na dwa sposoby:
papierowo:

elektronicznie:

gotowy projekt w formie pisemnej składasz
w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie
Dzielnicy Targówek., ul. Kondratowicza 20.

projekt wysyłasz przez Internet na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Zgłosisz go poprzez naciśnięcie przycisku „zgłoś”.
Projekt jest wtedy automatycznie widoczny na tej
stronie i wszyscy mogą go przeczytać. Dane kontaktowe są dostępne tylko dla urzędników.

Pamiętaj, termin składania projektów upływa
15 stycznia 2016 roku!
Jako projektodawcę czeka Cię jeszcze udział w spotkaniu
z mieszkańcami, podczas którego zaprezentujesz swój projekt.
Każdy mieszkaniec i mieszkanka Warszawy, bez względu na wiek,
może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt. Osoby poniżej
18 lat potrzebują zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli nie
posiadasz polskiego obywatelstwa ani numeru PESEL, zgłoś się
z ważnym dokumentem podróży wydanym przez państwo, którego jesteś obywatelem lub obywatelką do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy, w której mieszkasz. Zostaniesz tam wpisany
na listę osób składających projekty i głosujących.
W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane tylko
projekty:
• które można zrealizować w ciągu jednego roku, wraz z odbiorami w przypadku projektów inwestycyjnych,
• pełne, czyli takie, których realizacja nie wymaga przeprowadzenia dalszych prac w kolejnych latach (np. projektem nie może
być samo opracowanie dokumentacji, ani tylko jedna z wielu
części większego zadania),
• ogólnodostępne, czyli ze zrealizowanego projektu powinni
móc korzystać wszyscy mieszkańcy ze wskazanej w opisie
grupy odbiorców. Odrzucane mogą być wnioski na projekty
np. dla określonego przedszkola, na zamkniętym podwórku,
• dotyczące zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych
do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
m.st. Warszawy,
• zgodne ze strategiami i programami m.st. Warszawy, oraz
z przepisami prawa np. miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Jeśli składasz projekt do budżetu partycypacyjnego w innej
dziennicy lub innym mieście, koniecznie sprawdź obowiązujące
w nich szczegółowe zasady.

Projekt pt. Budżet partycypacyjny na Targówku –
edukacja obywatelska w szkołach dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

www.poledialogu.org.pl

Dostępne na licencji Creative
Commons Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska
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