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Szanowni
Mieszkańcy
Ruszył etap wdrażania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Partycypacyjnego, czyli takiego, w którym mieszkańcy sami decydują, na co wydać wydzielone
pieniądze z budżetu dzielnicy w kwocie 2 643 000 złotych.
Chcemy, aby projekt współdecydowania o wydatkach Śródmieścia bardziej zaktywizował jego mieszkańców i poprzez
czynne włączenie ich do procesu planowania rozwoju zarówno dzielnicy, jak i miasta,
zaspokajał całkowicie realne potrzeby warszawiaków.
Każdy mieszkaniec Warszawy, mający
pomysł na to, co przyda się w Śródmieściu,
może zaproponować swoje rozwiązanie.
Projekt należy złożyć na specjalnym formularzu, dostępnym na stronach internetowych, poświęconych budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie:

www.srodmiescie.warszawa.pl/partycypacja
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla
Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43.
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Na formularzu należy opisać projekt,
podać jego szacunkowy koszt oraz dołączyć do niego minimum 15 podpisów osób
popierających propozycję projektu.
W ramach budżetu partycypacyjnego
mogą być zgłaszane projekty mieszczące
się w zadaniach dzielnicy i takie, które są
możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego 2015.
W przypadku inwestycji, projekty muszą
dotyczyć terenów ogólnodostępnych, będących własnością lub we władaniu m.st.
Warszawy. W przypadku innych projektów,
nie ma takich ograniczeń.

ZŁÓŻ PROJEKT DO 9 MARCA
2014 ROKU
Projekty można składać do 9 marca
2014 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców
dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub drogą elektroniczną na
adres e-mail:

partycypacja@srodmiescie.warszawa.pl

Należy pamiętać, że ostatecznie każdy
formularz musi zostać złożony w oryginalnej wersji papierowej. O terminie dołączenia oryginału wnioskodawca zostanie powiadomiony niezwłocznie p o zakończeniu
weryfikacji formalnej.

KOLEJNE ETAPY
Od 25 maja do 9 czerwca 2014 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi
pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli wówczas poznać każdy projekt
i przekonać się, który z nich jest najbardziej
potrzebny i najciekawszy.
Finałem będzie głosowanie, w efekcie
którego zostaną wybrane projekty do realizacji w roku budżetowym 2015. Głosować
będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej, wybranej przez
siebie dzielnicy.

Jak wypełnić formularz?
Należy wiedzieć i pamiętać, że każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może przygotować
i poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu. Na kolejnych stronach przedstawimy Państwu
przykładowo wypełniony formularz.

na wesoło

rys. Maciej Trzepałka
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Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r.
.......................................................................
(miejscowość, data)

Zarząd Dzielnicy
m.st. Warszawy

Śródmiescie

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy)

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 20151)
Projektodawca:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania

(ulica, numer domu, mieszkania
kod pocztowy, miejscowość)

Jan Kowalski
7

5

0

1

0

1

0

0

0

0

0

ul. Przykładowa 1/2 m. 30
00-691 Warszawa

Telefon kontaktowy

000-111-222

Adres e‐mail

j.kowalski@example.com

Zgłaszam propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy
m.st. Warszawy na rok 2015 dotyczącą:

Śródmieście
(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy)

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów)

Fontanna – Syrenka na skwerze Wisłockiego
Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 50 słów)
Budowa fontanny z marmuru w kształcie syrenki warszawskiej na skwerze
Stanisława Wisłockiego w Warszawie od strony Traktu Królewskiego.

Propozycja projektu ma charakter:
Nazwa obszaru objętego propozycją projektu
(w przypadku projektów lokalnych)

ogólnodzielnicowy

lokalny

-

Lokalizacja terenu objętego propozycją projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)
Ulica i nr / Rejon ulic

Nowy Świat / Al. Jerozolimskie
Warszawa

Inne istotne informacje
dot. lokalizacji

1)

Skwer Stanisława Wisłockiego od strony Traktu Królewskiego

Wypełnia projektodawca.
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Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)
edukacja

komunikacja/ drogi

kultura

ochrona środowiska

pomoc społeczna

przestrzeń publiczna

sport

zdrowie

zieleń miejska

inna (proszę wskazać)
Potencjalni odbiorcy propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)
dzieci

młodzież

dorośli

seniorzy

studenci

osoby z niepełnosprawnością

rodziny z dziećmi

zwierzęta

inni (proszę wskazać)
Pełny opis propozycji projektu: (maksymalnie 300 słów)

Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych producentów lub firm realizujących

Budowa

fontanny

z

marmuru

w

kształcie

syrenki warszawskiej na

skwerze Stanisława Wisłockiego.

ew. cd. w załączniku nr

1

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 100 słów)
Budowa fontanny stworzy dodatkowe miejsce, w którym

będzie można odpocząć

zwłaszcza latem.

ew. cd. w załączniku nr

2
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Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jej składowych:
- koszt wykonania projektu budowlanego

2 000 zł

- zakup marmuru oraz materiałów

5 000 zł

- koszty wykonania, w tym koszty:
a) modernizacji uzbrojenia terenu

6 000 zł

b) modernizacji nawierzchni

1 000 zł

c) robocizny

5 000 zł

- koszty sprzątania po wykonaniu prac budowlanych

Całkowity koszt projektu

22 000 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

1 000 zł

ew. cd. w załączniku nr 3

nie

tak

Rodzaj kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach:
(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

- sprzątanie;

- koszty dostarczenia wody;
- renowacja.

ew. cd. w załączniku nr .....

Załączniki:
A. Wymagane w każdym projekcie
lista zawierająca podpisy minimum 15 osób popierających niniejszą propozycję projektu do
budżetu partycypacyjnego.
potwierdzenie przyjęcia2)

B. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód)
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego:
dokument wymagany

dokument niewymagany

potwierdzenie przyjęcia2)

Zgoda dysponenta terenu objętego niniejszą propozycją projektu, a nie będącego we władaniu
m.st. Warszawy, na wykorzystanie terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego:
dokument wymagany

dokument niewymagany

potwierdzenie przyjęcia2)

C. Dodatkowe inne (numerowane):
2)

Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz.
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1. Opis propozycji projektu
potwierdzenie przyjęcia2)

2. Uzasadnienie dla realizacji projektu
potwierdzenie przyjęcia2)

3. Kosztorys realizacji projektu
potwierdzenie przyjęcia2)

4. potwierdzenie przyjęcia2)
Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta
m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 20153).
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 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu
partycypacyjnego na rok 2015.
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.
Jan Kowalski
...............................................................................
Podpis projektodawcy/opiekuna prawnego

Adnotacje urzędowe:

3)

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok
2015 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.
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Pomóż wydać

2 643 000 złotych!

Budżet partycypacyjny
2015 w Warszawie
to specjalnie wydzielona
kwota z budżetu naszego
miasta, o wydaniu której
zadecydujemy bezpośrednio
my – mieszkańcy i mieszkanki
Warszawy. Najpierw
będziemy mieli możliwość
przygotowania i zgłoszenia
propozycji zadań, a potem
wskazania w powszechnym
głosowaniu tych pomysłów,
które zostaną zrealizowane
w roku 2015.
Takie wdrożenie projektu budżetu partycypacyjnego, sprzyjające pobudzeniu
aktywności obywatelskiej i lepszemu wydawaniu publicznych pieniędzy, stosowane jest z powodzeniem na całym świecie.
Szacuje się, że o części środków budżetowych decydują mieszkańcy i mieszkanki blisko półtora tysiąca miast w Ameryce
Południowej i Północnej, Europie, Afryce
oraz Azji. W Polsce, budżet obywatelski jako pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku. Teraz 18 Dzielnic Warszawy dołączyło
do grona miast wdrażających ideę budżetu
obywatelskiego.
W pierwszym roku działania budżetu obywatelskiego w Środmieściu zdecydujemy o wydaniu 2 643 000 złotych.
A po zliczeniu wszystkich kwot z 18
dzielnic do zagospodarowania będzie
ponad 25 000 000 złotych. To absolutny
rekord wśród polskich miast!
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na wesoło

Mieszkańcy mogą składać projekty na
zadania, które leżą w kompetencjach dzielnicy. Więcej o tym, jakie to są zadania, możesz przeczytać w Statucie m.st. Warszawy, rozdz. 5 par. 44. Ten bardzo szeroki
katalog obejmuje różnorakie kwestie: począwszy od ochrony środowiska, budowy
chodnika placu zabaw czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na
sprawach związanych z bezpieczeństwem
kończąc (pełen katalog zdań dzielnicy
można znaleźć na stronie

www.srodmiescie.warszawa.pl/partycypacja
Należy pamiętać, że pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone
są na zadania nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku
w ramach przetargów bądź konkursów
organizowanych przez Urząd Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy.

rys. Maciej Trzepałka

W przypadku budżetu partycypacyjnego, nie ma możliwości otrzymania pieniędzy przez wnioskodawców, nie ma też
możliwości wskazania konkretnego wykonawcy na etapie składania projektu czy
jego weryfikacji. By zadania, które zgłoszą
mieszkańcy Warszawy, zostały zrealizowane jak najlepiej, oraz – by uniknąć problemów z rozliczeniem funduszy – wszystkie
zadania muszą przejść przez odpowiednią
procedurę urzędową i pojawić się w postaci przetargów dla firm, konkursów dla organizacji bądź zostać zrealizowane przez
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i jego odpowiednie Wydziały. W ten
sposób Dzielnica Śródmieście wyłoni najlepszych realizatorów zadań, które zostały zgłoszone i wybrane w powszechnym
głosowaniu przez mieszkańców Warszawy.
Taki sposób realizacji wykonania budżetu
partycypacyjnego daje również możliwość
śledzenia i społecznej kontroli nad realizacją poszczególnych zadań.

Raport z konsultacji
społecznych
Szanowni Czytelnicy, w tym numerze Wspólników postaramy się przybliżyć i wyjaśnić główne
założenia budżetu partycypacyjnego.
31 grudnia 2013 roku zakończyły się
konsultacje społeczne dotyczące budżetu
partycypacyjnego 2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Konsultacje dotyczyły włączenia się mieszkańców dzielnicy
w proces kształtowania zasad oraz wdrażania budżetu partycypacyjnego i wpływu na to, jak zostanie podzielona kwota
2 643 000 zł z budżetu Dzielnicy Śródmieście na 2015 rok.
Celem konsultacji było poznanie opinii
mieszkańców Dzielnicy Śródmieście na temat stanowiska Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w sprawie sposobu rozdysponowania kwoty 2 643 000 zł z budżetu
dzielnicy. W toku swojej pracy ww. Zespół
zaproponował bowiem, aby wyznaczoną
kwotę przeznaczyć na projekty dla całej
dzielnicy, nie dzieląc jej na mniejsze obszary (np. osiedla). Przyjęcie takiego stanowiska wiąże się z tym, że w ramach budżetu
partycypacyjnego można zgłaszać projekty na łączną kwotę 2 643 000 zł. Stanowisko
to zostało poddane pod konsultacje społeczne, podczas których członkowie Zespołu ds. BP uzasadniali decyzję braku podziału kwot i dzielnicy na obszary, prosząc o
ustosunkowanie się do niej poprzez ankietę (pytanie z ankiety: Czy zaproponowany
przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego brak podziału terytorialnego dzielnicy
jest według Ciebie dobrym rozwiązaniem?
Tak, nie, inny podział, jaki?
W ramach konsultacji odbyło się 5
otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców w terminach
9-19 grudnia 2013 roku oraz jedno spotkanie dla Młodzieżowej Rady Dzielnicy
w dniu 20 grudnia 2013 roku. Spotkania
informacyjno-konsultacyjne odbyły się:
∙∙9 grudnia 2013 r., Szkoła Podstawowa
nr 1, ul. Wilcza 53. Prowadzący spotkanie: Daniel Łaga,
∙10
∙ grudnia 2013 r., Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5. Prowadzący spotkanie: Daniel Łaga, Katarzyna Wiśniewska, Małgorzata Mazur,
∙11
∙ grudnia 2013 r., Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Lewartowskiego 2.

Prowadzący spotkanie: Mirosław Pawłowski,
∙12
∙ grudnia 2013 r., Gimnazjum nr 38,
ul. Świętokrzyska 38. Prowadzący spotkanie: Grzegorz Walkiewicz, Mirosław
Pawłowski,
∙19
∙ grudnia 2013 r., Gimnazjum nr 36, ul.
Polna 7. Prowadzący spotkanie: Michał
Czapski (Fundacja Dobrych Rozwiązań),
Mirosław Pawłowski,
∙20
∙ grudnia 2013 r., Urząd Dzielnicy
Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście
zaprosiła przedstawicieli Zespołu ds.
BP na uroczystą 19. Świąteczną Sesję
MRDŚ V Kadencji. Celem wizyty było
przedstawienie młodym radnym założeń BP w Dzielnicy Śródmieście i przeprowadzenie konsultacji. Prezentację
i konsultacje poprowadził Mirosław
Pawłowski (sekretarz Zespołu ds. BP
w Dzielnicy Śródmieście).

Prowadzona była również
akcja informacyjna, czyli w jaki
sposób informowano o konsultacjach:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Mirosław
Pawłowski odwiedzali licea i gimnazja ulokowane na terenie Śródmieścia, edukując
i dyskutując z młodzieżą na temat budżetu

na wesoło

partycypacyjnego, podziału terytorialnego dzielnicy oraz korzyści dla mieszkańców,
które przyniesie wdrożenie projektu. Łącznie odbyło się 6 takich spotkań w terminie
od 10 do 17 grudnia 2013 roku.
Po zebraniu wszystkich ankiet konsultacyjnych oraz dyskusji na temat budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście
Zespól do spraw BP w Dzielnicy Śródmieście ustalił, że podział dzielnicy na mniejsze obszary i przyporządkowanie im określonych kwot jest ograniczeniem i będzie
dzielił, a nie łączył mieszkańców dzielnicy.
To mieszkańcy w trakcie procesu budżetu
partycypacyjnego mają określić swoje potrzeby i w sposób naturalny poprzez zgłaszanie projektów, a następnie głosowanie, zostaną określone podziały, potrzeby,
a tym samym zostaną przyporządkowane
kwoty. Dlatego też w wyniku konsultacji Zespół trzymał swoje stanowisko
w sprawie sposobu rozdysponowania
kwoty 2 643 000 zł, która zostanie przeznaczona w całości na projekty dla całej dzielnicy. Brak podziału dzielnicy na
obszary (wypracowany w toku konsultacji
społecznych i zaaprobowany przez mieszkańców) ma zagwarantować maksymalnie
wysoką swobodę działania mieszkańców
w zakresie składania projektów.

rys. Maciej Trzepałka
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Czas na pomysły

mieszkańców

Rozmowa z Krzysztofem Czubaszkiem, zastępcą burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
»» W 2015 r. w każdej warszawskiej dzielnicy zrealizowanych zostanie wiele
przedsięwzięć, których inicjatorami
będą sami mieszkańcy. W skali miasta
przeznaczonych na to zostanie ponad
25 mln zł. Skąd wziął się ten pomysł?
Idea budżetu partycypacyjnego, bo
o nim tu mówimy, polegającego na współdecydowaniu przez mieszkańców o tym,
na co przeznaczyć część budżetu miasta,
narodziła się w 1989 r. w Brazylii. W Polsce
budżet partycypacyjny zastosowano po
raz pierwszy w 2011 r. w Sopocie. Pomysł
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większego niż w klasycznej demokracji
przedstawicielskiej zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania ważnych
dla społeczności lokalnej decyzji szybko
znalazł naśladowców i obecnie wiele miast
w naszym kraju z powodzeniem go realizuje.
»» Dlaczego samorząd warszawski tyle zwlekał z zaszczepieniem na nasz
grunt tej ciekawej idei?
Wręcz odwrotnie – byliśmy jednymi
z pierwszych, którzy sięgnęli po to narzędzie. Już w 2012 r. rozpoczęliśmy prace
nad budżetem partycypacyjnym w Domu

Kultury Śródmieście. Nasza dzielnicowa instytucja kultury podjęła się trudnego i odpowiedzialnego zadania przetestowania
tego modelu w małej skali, dzięki czemu
dziś jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń pomocnych przy wdrażaniu go w całym mieście. Projekt „Podzielmy się kulturą”,
bo tak nazywał się budżet partycypacyjny
w Domu Kultury Śródmieście, zrealizowany
został w 2013 r. i był pierwszym tego typu
przedsięwzięciem w Warszawie i zarazem
pierwszym budżetem partycypacyjnym
w instytucji kultury w Polsce.

»» Choć budżet partycypacyjny będzie
realizowany w Warszawie dopiero
w przyszłym roku, zainicjowany został już teraz. Dlaczego z tak dużym
wyprzedzeniem?
Warszawa jest największym z polskich
miast, które zdecydowały się na budżet
partycypacyjny, a jedynym, w którym realizowany on jest równocześnie przez wszystkie dzielnice. To ogromne, bezprecedensowe przedsięwzięcie, wyzwanie, któremu
chcemy możliwie najlepiej sprostać. Dlatego też pracujemy nad nim już od lipca zeszłego roku, kiedy to pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, odwiedzając Dom
Kultury Śródmieście, ogłosiła, że Warszawa
przystępuje do wdrażania budżetu partycypacyjnego. Jego koordynacją zajęło się
Centrum Komunikacji Społecznej.
Na jesieni ubiegłego roku we wszystkich dzielnicach powołane zostały zespoły
ds. budżetu partycypacyjnego, składające się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad osiedli, radnich oraz urzędników. Czuwają one na

właściwym przebiegiem i logistyką całego przedsięwzięcia. W grudniu odbyły się
konsultacje społeczne dotyczące zasad, na
jakich budżet partycypacyjny będzie realizowany, a od 20 stycznia w jego tworzenie
może się włączyć każdy mieszkaniec stolicy, składając w urzędzie dzielnicy lub przez
stronę internetową propozycję projektu,
który miałby być zrealizowany z publicznych pieniędzy.
»» Do kiedy można składać wnioski i co
się z nimi później będzie działo?
Propozycje projektów przyjmowane
będą do 9 marca. Następnie odbywać się
będą publiczne dyskusje poświęcone złożonym wnioskom, a w drugiej połowie
czerwca najciekawsze z nich (50 w każdym obszarze) zostaną poddane głosowaniu. Jak więc widać, sami mieszkańcy zdecydują, co zostanie zrobione za pieniądze,
które każda dzielnica przeznaczy na ten cel
w swym budżecie. Prace nad nim zakończą
się w listopadzie i od stycznia 2015 r. ruszy
realizacja zwycięskich projektów.
»» Jaką kwotę Dzielnica Śródmieście
przeznaczyła na budżet partycypacyjny?
Jedną z największych w Warszawie –
2 643 000 zł. To naprawdę duże pieniądze
i warto po nie sięgnąć, do czego od kilku
miesięcy zachęcamy naszych mieszkańców.
»» Jak zachęcacie?
Działań promujących budżet partycypacyjny jest bardzo wiele. Już we wrześniu ub.r. uruchomiliśmy specjalny profil
na Facebooku, na bieżąco aktualizujemy
informacje na naszej stronie internetowej. Zleciliśmy produkcję spotu promocyjnego, który można obejrzeć w Internecie, na ekranie w sali Wydziału Obsługi
Mieszkańców, w miejskich autobusach,
a także na wielkim telebimie u zbiegu
ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich.

Wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy
30 000 ulotek, 15 000 gadżetów takich jak
kalendarzyki, zakładki do książek, mapy
dzielnicy, ponad tysiąc plakatów. Zorganizowaliśmy też wiele otwartych spotkań
informacyjnych dla mieszkańców, a także, co uważam za szczególnie ważne, lekcji
w śródmiejskich gimnazjach i liceach. Osobiście poprowadziłem kilka z nich i muszę
powiedzieć, że ta promocja idei postawy
obywatelskiej, jaką jest udział w budżecie
partycypacyjnym, spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi.
Widać, że sprawy publiczne żywo ich obchodzą i są oni zainteresowani włączeniem
się w proces współdecydowania o przeznaczeniu naszych wspólnych, pochodzących
z podatków pieniędzy.
»» Co ma zrobić mieszkaniec, który słyszał o budżecie partycypacyjnym,
ale nie wie, jak się w ten proces włączyć.
Może zajrzeć na stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl, na której znajdzie
wszystkie niezbędne informacje i formularze. Zapraszamy również na stronę naszej
dzielnicy www.srodmiescie.warszawa.pl,
gdzie w zakładce „Budżet partycypacyjny”
umieściliśmy kompendium wiedzy na ten
temat. Jak wspomniałem, prowadzimy też
profil:

www.facebook.com/partycypacja.srodmiescie
na którym na bieżąco publikujemy wszystko, co ma związek z przebiegiem tego
procesu. Można do nas pisać na adres
partycypacja@srodmiescie.warszawa.pl.
I wreszcie serdecznie zapraszamy na dyżury ekspertów, podczas których można
zapytać o wszystko, co dotyczy budżetu
partycypacyjnego, i uzyskać pomoc przy
wypełnianiu formularza i szacowaniu kosztów projektów.
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