


CO TO BUDŻET PARTYCYPACYJNY ?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego

mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

dzielnicy: zgłaszając swoje pomysły, dyskutując nad

nimi, a potem oddając na nie swój głos. Dzięki temu

mają realny wpływ na najbliższe otoczenie.

Na Ursynowie na projekty w ramach budżetu

partycypacyjny na 2019 rok przeznaczono środki

w wysokości 6,5 mln zł.



JAK PODZIELONO ŚRODKI FINANSOWE?

URSYNÓW – Łącznie: 6 500 000 zł

Obszar 1: Zielony Ursynów – 1 200 000 zł

Obszar 2: Ursynów Północny – 1 800 000 zł

Obszar 3: Ursynów Południowy – 1 500 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 2 000 000 zł

Uwaga! 

Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 650 000 zł



Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” zgłosił          

2 projekty do funduszu partycypacyjnego. 

PROJEKT Nr 1:

Siłownia plenerowa w Osiedlu Kabaty 

nr projektu – 724 – koszt dofinansowania 68 208 zł

PROJEKT Nr 2:

Modernizacja placów zabaw – Osiedle Kabaty

nr projektu – 727 – koszt dofinansowania 139 520 zł



Projekt siłowni plenerowej obejmuje przygotowanie 

terenu, dostawę i montaż stanowisk treningowych 

odpornych na warunki atmosferyczne. 

2 LOKALIZACJE SIŁOWNI

 BRONIKOWSKIEGO 4/4A

 DEMBEGO 19



Zgłoszony projekt uzupełnia istniejącą infrastrukturę



Powstanie trakt ruchowo - treningowy, którego stacje

będą rozmieszczone w kolejności zaprojektowanej przez

specjalistę. Trakt zostanie podzielony na różne poziomy

trudności oznaczone kolorami (analogicznie do szlaków

górskich). Do każdego szlaku przypisane zostaną

konkretne urządzenia wraz z opisem ilości powtórzeń

oraz serii dostosowanych do trudności szlaku.

NIEBIESKA - ogólnorozwojowa dla początkujących

ZIELONA - ćwiczenia rozciągające

CZERWONA - ogólnorozwojowa dla średniozaawansowanych

CZARNA - intensywny trening siłowy



PLANOWANE WYPOSAŻENIE SIŁOWNI

ORBITEK

BIEGACZ JEŹDZIEC

NARCIARZ

ROWER



PLANOWANE WYPOSAŻENIE SIŁOWNI

WIOŚLARZ

PROSTOWNIK 

PLECÓW

DRABINKA 

Z PYLONEM

MOTYL

TWISTER

WYCISKANIE 

Z PYLONEM



PROJEKT MODERNIZACJI PLACÓW ZABAW 

Zakłada przygotowanie terenu, dostawę i montaż urządzeń 

służących aktywności fizycznej dzieci spędzania czasu 

wspólnie z rodzicami na świeżym powietrzu. 

MODERNIZACJA PLACÓW 

ZABAW W 3 LOKALIZACJACH

 DEMBEGO 28

 DEMBEGO 24

DEMBEGO 19



Zgłoszony projekt uzupełnia istniejącą infrastrukturę

DEMBEGO 28



Zestaw CROSS 3 - 9 lat

DEMBEGO 28

Piramida linowa 2,5 m  3 - 12 lat

Piaskownica 3 x 3 m



Zgłoszony projekt uzupełnia istniejącą infrastrukturę

DEMBEGO 24



DEMBEGO 24

Zestaw stalowy DUO

Bujak 3 - 6 lat

Huśtawka z pampersem dla najmłodszych 3 - 6 lat



DEMBEGO 24

Urządzenie linowe - Przedział wiekowy: 3 -

12 lat

Piaskownica 

3 x 3



Przedstawiona koncepcja uzupełnia istniejącą infrastrukturę

zlokalizowaną w najbliższej odległości.

DEMBEGO 19



DEMBEGO 19

Drabinki DODO

Karuzela z zapięciem

Huśtawka bocianie gniazdo



DLACZEGO WARTO ZAGŁOSOWAĆ?

 Place zabaw wymagają działań naprawczych

 Z każdym rokiem postępuje degradacja urządzeń

 Z przepisów prawa wynika obowiązek utrzymania 

placów zabaw w należytym stanie  

 Plan remontów 2018 r. uwzględnia częściowe naprawy

w kwocie 25 tys. zł

 Możemy ograniczyć wydatki poprzez zakup nowych

urządzeń w ramach budżetu partycypacyjnego

 Wydatkowanie 140 tys. zł podniosłoby znacząco

atrakcyjność placów zabaw dla dzieci



WYGRAMY PRZY MOBILIZACJI MIESZKAŃCÓW!

 Dla URSYNOWA Południowego zgłoszono 42 projekty

o wartości 4,4 mln zł

 Budżet partycypacyjny 1,5 mln zł pokrywa 1/3 projektów

 W 2017 r. najlepszy projekt zebrał 1 723 głosy

 W 2017 r. zrealizowano projekt, który uzyskał 705 głosów

 Próg kwalifikacji projektu – 10% wszystkich głosów

MOŻEMY UZYSKAĆ NAWET 2 000 GŁOSÓW!

 Osiedle Kabaty zamieszkuje ponad 5 tys. osób

 Niezbędne jest zaangażowanie i chęć współdziałania

 Możemy zmobilizować nasze rodziny i znajomych

 Zrobimy coś dobrego dla społeczności Osiedla Kabaty



KIEDY GŁOSUJEMY?

Od 15 do 30 czerwca 2018 r.

KTO MOŻE ZAGŁOSOWAĆ?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy.

Nie trzeba być zameldowanym. Nie trzeba być

pełnoletnim.

JAK GŁOSOWAĆ?

 Tylko w jednej dzielnicy

 Tylko na projekty: ogólnodzielnicowe plus

wybrany z obszaru lokalnego – URSYNÓW PŁD



JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie przez Internet.
 Wejdź na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl

 Podaj adres e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny

 Po kliknięciu w link, będzie możliwe oddanie głosów

 Z jednego adresu e-mail mogą zagłosować 3 osoby

 Kolejna osoba głosuje po zagłosowaniu przez poprzednią 

Głosowanie w Urzędzie Dzielnicy URSYNÓW
 Należy zabrać dokument tożsamości

 Al. KEN 61, metro Imielin, stanowiska nr 1-5

 Należy pobrać numerek wciskając literkę "B"

w Q-matic (system obsługi klienta).

 Otrzymamy kartę z propozycjami projektów

 Oddajemy wypełnioną kartę okazując dokument

tożsamości

NIE MOŻNA PRZYNIEŚĆ KARTY W IMIENIU INNEJ OSOBY

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/


KIEDY POZNAMY WYNIKI?

Wyniki głosownia zostaną podane             

do dnia 13 lipca 2018 r.


