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Tydzień z Budżetem Obywatelskim
Tydzie? z bud?etem obywatelskim w Warszawie
Tylko do 25 stycznia warszawiacy mog? zg?asza? swoje projekty do bud?etu obywatelskiego.
Mieszka?com, którzy chc? skorzysta? z tej mo?liwo?ci i zdecydowa?, na co przeznaczy? pieni?dze z
bud?etu stolicy, ratusz zapewnia wsparcie w przygotowaniu projektu.
- Zapraszam do udzia?u w wydarzeniu wszystkich mieszka?ców, którzy za pomoc? bud?etu obywatelskiego chc?
zmieni? Warszaw? - zach?ca Rafa? Trzaskowski, prezydent stolicy. - Mamy nadziej?, ?e spotkania u?atwi?
warszawiakom przygotowanie w?asnych projektów dotycz?cych zmian, które chcieliby zobaczy? w stolicy – dodaje.
Od 18 do 22 stycznia potrwa wydarzenie ”Tydzie? z bud?etem obywatelskim”. W ka?dym dniu wydarzenia
odb?dzie si? spotkanie on-line po?wi?cone okre?lonej tematyce:

·

poniedzia?ek - spotkanie dla osób, które planuj? zg?osi? swój projekt po raz pierwszy,
·

wtorek - projekty dotycz?ce infrastruktury drogowej i komunikacji,
·

?roda - projekty dotycz?ce wydarze? kulturalnych, sportowych, itp.,
·

czwartek - projekty dotycz?ce zieleni i ochrony ?rodowiska,
·

pi?tek - spotkanie dla autorów projektów, którzy chcieliby dowiedzie? si? jak sprawi?, ?eby ich projekty
bardziej odpowiada?y potrzebom mieszka?ców.
Wszystkie spotkania rozpoczn? si? o godz. 18.00 i potrwaj? do godz. 20.00.
Podczas wydarzenia warszawiacy skorzystaj? z pomocy pracowników urz?du, którzy odpowiedz? na wszystkie
pytania dotycz?ce bud?etu obywatelskiego oraz pomog? przygotowa? opis i wycen? realizacji projektu.
Mieszka?cy b?d? mieli do dyspozycji przedstawicieli miejskich biur, m.in. z: Biura Ochrony ?rodowiska, Biura
Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biura Zdrowia oraz jednostek miejskich, m.in.: Zarz?du Dróg Miejskich,
Zarz?du Transportu Miejskiego, Zarz?du Zieleni, Zarz?du Oczyszczania Miasta.
Szczegó?owy program na stronie: twojbudzet.um.warszawa.pl/BO2022-Tydzien-z-budzetem-obywatelskim
- Liczymy na obecno?? mieszka?ców, którzy chc? zg?osi? projekt do bud?etu obywatelskiego, ale nie wiedz? jak
si? do tego zabra? oraz tych, którzy chc? porozmawia? o szczegó?ach swoich projektów z pracownikami urz?du
– mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsi?biorczo?ci i dialogu spo?ecznego. –
Czekamy na Wasze propozycje do bud?etu obywatelskiego! – dodaje.
Do 25 stycznia 2021 r. mo?na zg?asza? projekty w tej edycji warszawskiego bud?etu obywatelskiego. Mo?na to
zrobi? przez internet na stronie bo.um.warszawa.pl lub dostarczaj?c wype?niony formularz do urz?du dzielnicy czy
Urz?du m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).
Obowi?zek realizacji bud?etu obywatelskiego wynika z zapisów ustawy o samorz?dzie gminnym.
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