
Szanowni Państwo,

Każdy  mieszkaniec  Warszawy może zyskać  bezpośredni  wpływ na wydatkowanie  części
pieniędzy z budżetu dzielnicy w 2017 roku, w ramach III edycji budżetu partycypacyjnego. 

Gorąco namawiamy Państwa do aktywnego udziału, ponieważ obecnie mamy do wydania 
7 mln 527 tysięcy złotych, tj. ponad dwa razy więcej pieniędzy niż rok temu i prawie pięć razy
więcej niż dwa lata temu. 

Wystarczy  do 15 stycznia 2016 roku napisać, co należałby zmienić na Bielanach i złożyć
pisemny projekt na III edycję Budżetu Partycypacyjnego. Wszystkie informacje i szczegóły, jak
go stworzyć są dostępne na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Tam też znajdą Państwo
pomysły zgłaszane w latach poprzednich. 

Dodatkowo  zapraszamy  na  drugi  już  Maraton  pisania  wniosków,  który  odbędzie  się
9 stycznia 2016 roku w godzinach 11.00–15.00,  podczas którego będzie  można skorzystać
z pomocy merytorycznej przy konstruowaniu własnego wniosku.

Na wszystkie  osoby,  które będą potrzebowały pomocy przy pisaniu projektów,  czekamy
także  na  dyżurach  konsultacyjnych  w Urzędzie  Dzielnicy  Bielany,  pokój  nr  176,  I  piętro,  
w godzinach 17:00–19:00 w dniach:  

• 7 stycznia 2016 (czwartek);
• 12 stycznia 2016 (wtorek);
• 14 stycznia 2016 (czwartek).

W poprzednim roku, w głosowaniu nad projektami wzięło udział 20.698 osób. Dzięki temu
wybrano do realizacji łącznie 57 projektów (prawie co drugi zgłoszony). Ich realizacja sprawi, 
że nasza dzielnica będzie lepsza, piękniejsza i jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców. 

To właśnie Państwo mogą pomóc zmienić Bielany i sprawić, by były jeszcze bliższe i jeszcze
bardziej  Wasze.  To Państwo wiedzą najlepiej,  czego brakuje  w Waszej  okolicy  i  co  należy
zmienić lub poprawić. Można zgłaszać pomysły, co należy zrobić w każdej dziedzinie życia:
bezpieczeństwie,  kulturze,  inwestycjach,  ochronie  środowiska,  pomocy  społecznej,  sporcie,
architekturze, oświacie itp. 

Budżet Partycypacyjny to budżet, którym mają dysponować obywatele!

Dlatego  warto  porozmawiać  z  sąsiadami,  znajomymi,  rodziną,  jaki  pomysł  opisać
w projekcie,  tak  by  uzyskać  jak  najwięcej  zwolenników  w  głosowaniu,  które  odbędzie  się
w czerwcu 2016 roku. 
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