
Informacja o zadaniach własnych 
dzielnicy 

Projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego 
muszą mieścić się w zadaniach własnych m.st. 
Warszawy przypisanym do realizacji dzielnicom 
i jednostkom organizacyjnym. Dzielnice dzia-
łają na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspóloty mieszkańców. 
Podstawą prawną funkcjonowania dzielnic War-
szawy  (jednostek pomocniczych) jest statut 
danej dzielnicy, który wskazuje również przykła-
dowy katalog zadań, którymi musi się zajmować 
dzielnica m.st. Warszawy. Są to:
•	 utrzymywanie i eksploatacja gminnych zaso-

bów lokalowych,
•	 utrzymywanie placówek oświaty i wycho-

wania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, 
sportu i turystyki, w zakresie określonym przez 
statut miasta i inne uchwały Rady m.st. War-
szawy,

•	 zadania związane z ochroną zdrowia, w za-
kresie określonym przez statut miasta i inne 
uchwały Rady m.st. Warszawy,

•	 utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lo-
kalnym, w zakresie określonym przez statut 
miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,

•	 utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych 
obiektów administracyjnych,

•	 sprawowanie nadzoru nad jednostkami niż-
szego rzędu utworzonymi na jej obszarze,

•	 podejmowanie we własnym zakresie działań 
na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

Przykłady zadań w każdej z kategorii 
budżetu dzielnicy

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
•	 rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspaka-

janie potrzeb kulturalnych społeczeństwa 
poprzez tworzenie, upowszechnianie, organi-
zowanie i promowanie działalności artystycz-
nej i kulturalnej;

•	 zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelni-
czych społeczeństwa oraz wzrost czytelni-
ctwa;

•	 utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczno-
ści postaciach i wydarzeniach;

•	 edukacja kulturalna.

Sport i wypoczynek
•	 utrzymywanie placówek sportu, rekreacji i tu-

rystyki;
•	 udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – 

rekreacyjnej;
•	 upowszechnianie form aktywnego spędzania 

czasu;
•	 tworzenie warunków do aktywności fizycznej 

osób niepełnosprawnych.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
•	 inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mają-

cych na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi;
•	 prowadzenie działań związanych z promocją 

profilaktyki zdrowotnej;
•	 zapewnienie poradnictwa prawnego, socjal-

nego i psychologicznego dla osób niezamoż-
nych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin 
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Opracowanie:



Komunikacja/drogi
2 298 048 zł

1%

Sport
3 071 335 zł

1%
Ochrona środowiska
8 194 955 zł
3%

Kultura
8 890 260 zł
3%

Inne
29 799 825 zł
10%

Pomoc społeczna 
i zdrowie
36 204 000 zł
12%

Nieruchomości
38 238 685 zł
13%

Edukacja
172 884 523 zł

57%
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w kryzysie oraz zapewnienie osobom star-
szym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych 
w tym specjalistycznych;

•	 aktywizacja zawodowa bezrobotnych miesz-
kańców Miasta

•	 prowadzenie jednostek pomocy społecznej 
zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze

•	  i wspomagające dla osób wymagających ca-
łodobowej lub okresowej opieki

•	 zapewnienie dziecku pozbawionemu częścio-
wo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodo-
bowej lub okresowej opieki i wychowania

Infrastruktura
•	  utrzymanie i remonty dróg gminnych i we-

wnętrznych
•	 utrzymywanie i remont dróg rowerowych
•	 budowa i utrzymanie miejsc parkingowych
•	 utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, na-

wierzchni chodników, placów, zatok parkingo-
wych

•	 usuwanie skutków wandalizmu, barier archi-
tektonicznych

•	 place zabaw, budowa (demontaż) progów 
zwalniających ruch pojazdów

•	 rozwój e-usług publicznych
•	  publiczny dostęp do szerokopasmowego In-

ternetu

Edukacja
•	  utrzymywanie i remonty placówek oświaty 

i wychowania;
•	  wyposażenie pracowni (językowych, kompu-

terowych) w nowoczesne sprzęty i materiały 
dydaktyczne;

•	  prowadzenie publicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego;

•	  prowadzenie publicznych szkół podstawo-
wych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących;

•	  prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Ochrona środowiska
•	  utrzymywanie porządku i czystości;
•	  likwidacje dzikich wysypisk;
•	  sadzenie i wycinka drzew;
•	  skwery, ławki i kosze na śmiecie;
•	  zadania z zakresu bezdomności zwierząt;
•	  utrzymanie, remonty i konserwacje studni  

oligoceńskich;
•	  propagowanie proekologicznych postaw 

wśród mieszkańców.

Gospodarowanie budynkami
•	 eksploatacja, utrzymywanie i remonty bu-

dynków i lokali oraz ich otoczenia (podwórek) 
należących do mieszkaniowego zasobu loka-
lowego.

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