Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie "Budżet Partycypacyjny 2015"

L.p.

1

Nazwa projektu

Krótki opis propozycji projektu

Lokalizacja

Pracownia plastyczna i galeria malarstwa w Miejsce w którym będą realizowane projekty z zakresu edukacji, kultury, ochrony ul. Walerego Sławka 2
pałacyku "Acherówka"
dziedzictwa narodowego, warsztaty dla artystów w wieku od 10 do 100 lat,
wystawy ich dzieł.
Termomodernizacja, remont Sali
gimnastycznej i budynku klubowego na
terenie OSIR Dzielnicy Warszawa Ursus

2

Zakład
3

Wykonanie termomodernizacji Sali gimnastycznej i budynku klubowego poprzez Teren OSIR Dzielnicy Warszawa Ursus
wykonanie remontu pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi. Wymina
rynien i parapetów, ociepleń ścian zewnętrznych obiektu i malowanie
zewnętrzne. Wymiana tynku wewnętrznego ściany z oknami sali gimnastycznej.
Malowanie wewnętrzne sali gimnastycznej i budynku klubowego. Wymiana
wentylatorów mechanicznych i remont sanitariatów w obiekcie.
Wykonanie fotodokumentu poświęconego byłym Zakładom Mechanicznym
„Ursus” oraz ich pracownikom. Wykonanie portrety byłych pracowników ZM
”Ursus” oraz miejsc, w których kiedyś pracowali. Projekt zakończony zostanie
wystawą fotograficzną oraz wydaniem książki fotograficznej,

Zorganizowanie Sali Pamięci państwa Zofii i Zebranie pamiątek i przygotowanie Sali pamięci (obrazy, dzieła literackie)
Władysława Grabskich

Bezpieczna droga do szkoły

Projekt obejmuje wykonanie wysepek na trzech przejściach dla pieszych na ul.
Walerego Sławka, 1- na wysokości ul. Konińskiej, 2 i 3 na wysokości ul.
Adamieckiego

Przebudowa i remont ulicy Władysława
Hermana

Remont nawierzchni oraz przebudowa z wydzieleniem miejsc parkingowych na
ulicy Wł. Hermana od ulicy Warszawskiej do nawierzchni z kostki brukowej.

Usprawnienie ruchu rowerowego w
Dzielnicy Ursus

Projekt ma na celu usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus poprzez
zastosowanie tanich i bezpiecznych rozwiązań. Pierwsze z rozwiązań jest
wyznaczenie pasów rowerowych na jezdniach. Drugie rozwiązanie jest
dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach
jednokierunkowych – poprzez zmianę oznakowania drogowego.
Jest to ogrodzony teren przeznaczony do bezpiecznego i zgodnego z przepisami
spuszczania psów ze smyczy. Na tym terenie mogą korzystać z socjalizacji z
innymi przedstawicielami swojego gatunku, spędzają aktywnie czas ze swym
opiekunem

7*

Wybieg dla psów (Ursus Niedźwiadek

kultura

Biblioteka Publiczna Gołąbki ul. Czerwona
Droga 6

ul. Walerego Sławka
komunikacja/
drogi

komunikacja/
drogi
Warszawa
komunikacja/
drogi
ul. Orląt Lwowskich lub Jagiełły 46

8

Powiększenie ogólnodostępnej dla
mieszkańców bazy sportowej poprzez
adaptację nieużytku znajdującego się na
terenie OSiR Ursus

Świat w Obiektywie- aktywizacja
społeczności dzielnicy Ursus przez
działalność w sekcji fotograficznej

"Międzypokoleniowe Śpiewanie" - Otwarte
12 Warsztaty dla Dzieci - pieśni Powstania
Warszawskiego
Rewitalizacja "Starego Ursusa" przez
zainstalowanie ławek dla osób starszych,
13
niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi
dzieci, młodzież, studenci

Kwota przed Kwota po
weryfikacją weryfikacji
23200

Energia, woda, instruktor, materiały

240000

240000

Koszty energii i ciepła zostaną obniżone o około 20-30%
w skali roku. Koszty utrzymania ponoszą uzytkownicy
(OSIR, kluby, szkoły) i realizacja projektu pozwoli na ich
obniżenie, a zaoszczędzone środki mogą być przekazane
na szkolenie sportowe.

młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, zwierzęta, rodziny z
dziećmi

27500

27500

brak

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi, inni: osoby odwiedzające
Ursus
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi,

25000

25000

zabezpieczenie materialne+ konserwacja- 5 000 zł.

9.000

30000

brak

640000

640000

Koszty zbliżone do dotychczas ponoszonych ma
utrzymanie tego odcinka ulicy Wł. Hermana

418600

418600

brak

60000

60000

utrzymanie zieleni (np.. Koszenie trawy). Sprzątanie
koszy, oświetlenie, konserwacja terenu

84000

84000

Miesięczne koszty utrzymania boiska w kolejnych latach
wyniosą ok.. 1500 zł brutto/miesiąc. W skład tego kosztu
wchodzą następujące pozycje kosztowe: - bieżąca
pielęgnacja murawy; okresowe nawożenie; koszty
sprzątania terenu; koszty związane z regularnym
podlewaniem murawy; prace konserwacyjne; bieżące
prace naprawcze (dosiewanie trawy)

28000

28000

brak

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi
dzieci, młodzież, dorośli, rodziny z
dziećmi

21420

21420

Koszty konserwacji sprzętu oraz amortyzacji
pomieszczeń- 1200 zł. rocznie

11950

11950

brak

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi,

15800

15800

brak

dzieci, młodzież, dorośli, studenci,
rodziny z dziećmi,
edukacja, sport,
przestrzeń publiczna

Działalność w sekcji fotograficznej polegać będzie na teoretycznym i praktycznym Dzielnica Ursus M. St. Warszawy
przygotowaniu do robienia zdjęć oraz tworzenie wystaw i prezentacji
multimedialnych z wykonanych fotografii
Ważny element to również prezentacja multimedialna- animowana historia
lokalna, eksponowana na ekranie w muszli Parku Czechowickiego

dzieci, dorośli, dorośli z
edukacja, inna: rozwój niepełnosprawnością, inni:
kompetencji
nauczyciele
społecznych

kultura

Park Czechowicki ul. Spisaka

Zainstalowanie 20 ławek w okolicach użyteczności publicznej takich jak. Ośrodek Spisaka - Kościuszki - Dzieci Warszawy
zdrowia i rehabilitacji, sklepy i urzędy oraz przy ulicach do nich prowadzących
cały "Stary Ursus"

edukacja, kultura

przestrzeń publiczna

Koszt eksploatacji lub informacja o braku kosztów

23200

młodzież, dorośli, seniorzy,
zieleń miejska,
studenci, zwierzęta, rodziny z
przestrzeń publiczna, dziećmi
kultura, ochrona
środowiska, edukacja,
inna: poprawa
bezpieczeństwa, dobro
zwierząt

Stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego, na którym mogłyby się
ul. Sosnkowskiego / Al.. Bzów
odbywać dzielnicowe rozrywki sportowe, pikniki rodzinne oraz animacje i zabawy
sportowe dla najmłodszych

Komitywa- projekt pozytywnej i skutecznej Projekt wychodzi naprzeciw obawom rodziców związanych z „ustawą
Warszawa
współpracy sześciolatków z nauczycielami sześciolatkowi”. Zapewnia wzrost kompetencji nauczycieli w rozpoznawaniu
10
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, umożliwiając tym samym tworzenie
przez pedagogów prawidłowych relacji z uczniami

11

Potencjalni odbiorcy propozycji
projektu

edukacja, sport

kultura

5

9

edukacja, kultura

Warszawa

4

6

Klasyfikacja propozycji
projektu

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie "Budżet Partycypacyjny 2015"
Kosze dla Zielonego Ursusa

Projekt polegałby na ustawieniu w dzielnicy Ursus 100 sztuk zwykłych, solidnych, Przy większych ulicach, obok sklepów,
nowych koszy na śmieci a także na systematycznym opróżnianiu ich
szkół, przedszkoli i instytucji

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, zwierzęta, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi,

56.505

100000

Rezerwa na wymianę uszkodzonych koszy 10 sztuk x 450
zł 4500 zł; usługa sprzątania 100 koszy przez 12 miesięcy
x 2 razy w miesiącu, 5 złotych za kosz= 12 000 zł razem
16 500

Fortepian dla Ursusa

Projekt obejmuje zakup fortepianu dla domu kultury „Kolorowa” oraz formy jego Dzielnica Ursus M. St. Warszawy
wykorzystania w celu popularyzacji wśród mieszkańców Dzielnicy Ursusa
koncertów muzycznych z fortepianem, jako instrumentem wiodącym

edukacja, kultura

125000

125000

koncerty plenerowe w amfiteatrze Parku
Czechowickiego (4 koncerty x 2.000 zł.)- 8000 zł.;
koncerty kameralne w budynku Domu Kultury
"Kolorowa" (10 koncertów x 2.000 zł) 20.000 zł; lekcja
historii muzyki dla gimnazjalistów przy fortepianie (10
lekcji x 500 zł.)- 5.000 zł.; organizacja
bożonarodzeniowych koncertów z udziałem dzieci z
całej Warszawy (forma konkursu)- 4.000 zł.

Dzielnicowy Informator Senioralny

Ukazująca się co miesiąc gazeta drukowana stanowiąca informator dla seniorów i Warszawa
seniorek, zawierający oferty społeczne i kulturalne dostępne dla osób 60+ w
dzielnicy a także poza nią. Gazeta będzie stanowić również poradnik załatwienia
spraw urzędowych oraz źródło wiedzy o ciekawych dzielnicowych inicjatywach
obywatelskich współtworzonych przez seniorów

seniorzy

105000

105000

brak

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, zwierzęta,

2520

2520

Konserwacja domku i tablicy - koszt 10 złotych
brutto/rok

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

44100

44100

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, rodziny z dziećmi

210000

210000

Koszty mediów OC, energia elektryczna, woda i
kanalizacja, wywóz śmieci- 1500 zł.; materiały
rzeźbiarskie- drewno, glina, gips, impregnaty i farby3000 zł; honoraria instruktorskie- 6000 zł.; organizacja
wystaw i plenerów- 2000 zł.
Koszty energii. Koszty remontów i konserwacji. Powinien
zapewnić w ramach serwisu dostawca aparatury
cyfrowej. Koszty obsługi osobowej aparatury.

seniorzy, osoby z
niepełnosprawnością

19750

19750

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
osoby z niepełnosprawnością,
rodziny z dziećmi,

6250

6250

119000

119000

brak

37100

37100

utrzymanie strony internetowej- 50 złotych aktualizacja
strony 100 zł x m-c 1200 zł.

8455

8455

brak

640900

640900

brak

14

komunikacja/ drogi,
przestrzeń publiczna,
ochrona środowiska,
zieleń miejska

15

16

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Projekt polega na wybudowaniu domków lęgowych dla owadów

17

Pracownia rzeźny i galeria rzeźby
18

Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus"

ul. Traktorzystów 14

Klub promyk skupiający około 250 osób w wieku 60+ potrzebuje do swoich
działań sprzętu nagłaśniającego.

"Archerówka" ul. Walerego Sławka 2

Projekt umożliwia wypożyczanie zabawek osobom zainteresowanym aktywnym
spędzaniem czasu z dziećmi

Ewentualnie Dzieci Warszawy lub na innej
ulicy gdzie znajduje się biblioteka dla
dzieci w Ursusie

Piłkarski Weekend dla mieszkańców
dzielnicy Ursus

Wielopłaszczyznowy i dedykowany dla różnych grup mieszkańców projekt
sportowy promujący aktywność fizyczną i integrację różnych środowisk oraz
pamięć historyczną dzielnicy

ul. Sosnkowskiego 3

Zgodnym chórem, bracia" monografia
Chóru Cantate Deo

Monografia Chóru Cantate Deo to obszerny wycinek funkcjonowania lokalnego
ruchu obywatelskiego, skupionego wokół muzyki i promującego postawy
patriotyczne. Zespół uprawia także skutecznie dialog międzypokoleniowy i
międzykulturowy. Jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych

nie dotyczy

Zakup sprzętu nagłośniającego dla
20 Społecznego Klubu Seniora "Promyk"
Wypożyczalnia zabawek na Ursusie
21

23

24

25

Modernizacja placu zabaw na terenie
Przedszkola nr. 219 "Niezapominajka"
Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów

edukacja, ochrona
środowiska

kutura

edukacja, kultura

edukacja, kultura

edukacja

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi,
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
edukacja, kultura, inna: studenci, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
lokalne tradycje
dziećmi

ul. M. Keninga 16 w Warszawie

komunikacja/drogi,
zieleń miejska
edukacja

dorośli, seniorzy, osoby z
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi, inni: wszyscy jeżdżący
samochodami
dzieci

Posadzenie drzew, usunięcie kontenerów blaszanych lub ich obudowanie np.
drewnem

Park Hassów

Mapa/ Plan Ursusa

Wydanie mapy dzielnicy Ursus zawierającej poza ulicami informacje dot. Życia
gospodarczego, kulturalnego oraz wszelkie informacje użyteczne mieszkańcom
dotyczące dzielnicy

Dzielnica Ursus M. St. Warszawy

młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, zwierzęta, rodziny z
dziećmi,
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
komunikacja/ drogi,
przestrzeń publiczna niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi, inni: biznesy i instytucje

Domki lęgowe dla małych ptaków (wróble,
sikorki, szpaki)

Zainstalowanie domków lęgowych dla małych ptaków – wysokie drzewa na
terenie Dzielnicy Ursus 100/ 120 domków

Rejony Szkół (wysokie drzewa głównie na
Os. Niedźwiadek)

ochrona środowiska

27

Kwestia naprawy i konserwacji sprzętu weszłaby w
budżet Ośrodka Kultury "Arsus", obsługa sprzętu
3200

edukacja, sport,
zdrowie

Dodatkowe miejsca parkingowe przy Placu Wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych przy Placu 1905 roku. W Ursus- Plac 1905 roku
1905 roku
sumie około 7-10 nowych miejsc.

26

28

Projekt ma na celu integrację młodzieży gimnazjalnej i starszej z doświadczeniem Dom Kultury "Kolorowa" ul.
osób dorosłych, którzy posiadają wiedzą jak rzeźbić w drewnie i innych
Sosnkowskiego 16
materiałach. Galeria w stałej ekspozycji prezentować będzie dorobek rzeźbiarzy
Ursusa oraz wystawiać prace każdej zainteresowanej osoby
Dostosowanie aparatury projekcyjnej Kina Ośrodka Kultury Arsus do
obowiązujących standardów technicznych.

19

22

ul. Wolności, park Czechowicki, Dzieci
Warszawy 42, Park Archera, Skwer ks.
Kazimierza Szklarczyka, park ul. Orląt
Lwowskich, Gierdziejowskiego 20, Park
Hassów, Zagłoby, Czerwona Droga, Orląt
Piastowskich

kutltura, pomoc
społeczna

4600/15600 4600/1560 brak

zieleń miejska

zwierzęta

3200

0
3200

brak

6200

6200

brak

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie "Budżet Partycypacyjny 2015"
Kosze na psie odchody

Projekt polega na ustawieniu w Dzielnicy Ursus 100 sztuk specjalnych koszów na Przy głównych ulicach, w parkach, na
psie odchody. Kosz miałby opcję zamykania na klucz, opcjonalnie może być
skwerach, przy instytucjach i
wyposażony w podajnik na zestawy higieniczne
przedszkolach

Miejsca postojowe ul. Dzieci Warszawy

Wybudowanie maksymalnie 10 nowych miejsc parkingowych – w tym jedno dla
osób niepełnosprawnych przy ulicy Dzieci Warszawy 11

29

Rejon ulicy Dzieci Warszawy nr 11

30

31

komunikacja/drogi

Wielopokoleniowy zespół wokalno instrumentalno – taneczny

Kontynuacja nauki pływania w szkole
32 podstawowej

33

34

Ocalić pamięć Zakładów Mechanicznych
"Ursus"

Doświetlenie przejścia dla pieszych, ul.
Traktorzystów

Wybieg dla psów - park dla psów w Parku
Czechowickim

35

młodzież, dorośli, seniorzy,
ochrona środowiska, zwierzęta, rodziny z dziećmi
przestrzeń publiczna,
zieleń miejska

Projekt skierowany do rodzin ma za zadanie umuzykalnianie i krzewienie Polskiej Biblioteka Publiczna Gołąbki ul. Czerwona
kultury i tradycji, naukę śpiewu, tańca i gry na instrumentach.
Droga 6

Kontynuacja nauki pływania w kolejnych latach Szkoły Podstawowej dla dzieci w Orląt Lwowskich, Sosnkowskiego
klasach III-Vi. Byłaby to przedłużenie dotychczasowych zajęć na basenie w
ramach godzin lekcyjnych
Dzielnica Ursus M. St. Warszawy
Projekt polega na zorganizowaniu wystawy fotograficznej, dysk DVD z
prezentacją multimedialną wystawy, teledysk z nową piosenką o Ursusie,
zestawy pocztówek, publikacja albumowa- dokumentujące zakłady i ich rozwój,
ludzi oraz produkty w ciągu całych dziejów.
Doświetlenie przejścia dla pieszych, ul. Traktorzystów nad ulicą Cierlicką
Rejon ulicy Traktorzystów i ul. Cierlickiej

Wykonanie wybiegu dla psów w parku Czechowickim w celu zapewnienia
bezpiecznego, aktywnego wypoczynku dla zwierząt i ich właścicieli).

edukacja, kultura

sport, zdrowie, inna:
rehabilitacja

edukacja

83000

158000

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
osoby z niepełnosprawnością,
rodziny z dziećmi

61500

35.000

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
osoby z niepełnosprawnością,
rodziny z dziećmi,

40000

40000

Rezerwa na wymianę uszkodzonych koszy 10 sztuk x 350
zł 3500 zł; usługa sprzątania 100 koszy przez 12 miesięcy
x 2 razy w miesiącu, 5 złotych za kosz= 12 000 zł.; zakup
2 zestawów higienicznych (w 1 zestawie 100 sztuk
woreczków ekologicznych) x 12 mieisęcy razem 51 500 zł
rocznie
Obecnie we wskazanym miejscu znajduje się już
chodnik, który jest sprzątany i odśnieżany przez słuzby
miejskie. Nowe miejsca postojowe wymagałyby
sprzątania i ewentualnego odśnieżania, szacowany
koszty- 500 zł/rok
Wynagrodzenie dla instruktorów

dzieci, osoby z niepełnosprawnością

16000

96.000

brak

młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, rodziny z dziećmi, inni:
byli pracownicy ZM "Ursus"

186000

186000

brak

63.000

100000

roczny koszt energii elektrycznej: 1500, roczny koszt
konserwacji 1000

120000

135000

roczna konserwacja urządzeń, bieżące remonty i
naprawy, utrzymywanie czystości, zużycie wody,
okresowa dezyfekcja terenu: 5000 zł.

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
studenci, osoby z
komunikacja/drogi
niepełnosprawnością, rodziny z
dziećmi
Park Czechowicki, rejon ulicy Malinowej i
młodzież, dorośli, seniorzy,
edukacja, ochrona studenci, zwierzęta, rodziny z
ul. Spisaka
środowiska, przestrzeń dziećmi,
publiczna, zieleń
miejska, inna: poprawa
bezpieczeństwa,
aktywizacja
mieszkańców

Modernizacja planu zabaw Przedszkola
Wymiana zniszczonych urządzeń oraz uzupełnienie lub wyposażenie Przedszkola ul. Zagłoby 11
36 Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka Integracyjnego Nr 137 im. Janusza Korczaka w nowe zabawki

edukacja, pomoc
społeczna, sport,
zdrowie

dzieci, rodziny z dziećmi, osoby z
niepełnosprawnością

246737,1

246737,1 brak

