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Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu
obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

Nr ESOG

I

ZnakSignum

I

1859
UD-X-WKP.4041.34.2020.MKR

Nazwa projektu

AED na Targówku.

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej
(nazwa wydziału oraz urzędu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w tym aktów
prawa miejscowego

[SI spełniono

D nie spełniono

[SI spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

2.

Projekt mieści się w zakresie zadań własnych
m.st. Warszawy

Uwagi:

I
I
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3.

M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością, na której
projekt będzie realizowany

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich,
w tym praw autorskich i praw zależnych

~ projekt nie narusza praw autorskich
do projektu została dołączona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana)
Uwagi:
4.

5.

D

Projekt nie narusza norm, standardów oraz
przepisów technicznych

Uwagi:

6.

Projekt jest możliwy do zrealizowania we
wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w
tym czy realizacja projektu nie koliduje z
realizowanymi przedsięwzięciami m.st.
Warszawy

Uwagi:

7.

Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu
projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę
na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę

Uwagi:

8.

Dostępne na rynku technologie umożliwiają
realizację projektu

Uwagi:
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9.

W przypadku, gdy do realizacji projektu są
wymagane decyzje administracyjne,
pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne
dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest
możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie
roku budżetowego

D spełniono D nie spełniono ~ nie dotyczy

Uwagi:

10.

Projekt jest możliwy do zrealizowania w
trakcie jednego roku budżetowego

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

Dnie spełniono

Uwagi:

11.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programującymi rozwój m.st. Warszawy
niebędącymi aktami prawa miejscowego, w
tym strategiami, programami oraz
Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie
zamieszczonych w niej przedsięwzięć

Uwagi:

12.

Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z
projektu nieodpłatnie

Uwagi:

W przypadku projektów infrastrukturalnych,
remontowych lub polegających na zakupie

13.

sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność

projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z
uwzględnieniem soboty lub niedzieli

D spełniono Dnie spełniono ~ nie dotyczy

Uwagi:

W przypadku, gdy projekt skierowany jest do

14.

ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym sposób
informowania o rekrutacji, termin jej
rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria
naboru

Uwagi:

3

D spełniono D nie spełniono ~ nie dotyczy
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15.

Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie
dokumentacji projektowej

~ spełniono

D nie spełniono

Projekt nie wiąże się z koniecznością
wykonania kolejnych etapów realizacji
zadania w latach kolejnych

~ spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

16.
Uwagi:

17.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu jego wyboru lub znaków towarowych

~ spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

Kosztorys realizacji projektu

18.

(z uwzględnieniem kosztów oznakowania projektów oraz kosztami utrzymania projektu w roku
realizacji)

4 Urządzenia AED (kompatybilne z urządzeniami wykorzystywanymi w pogotowiu ratunkowym i SOR)
z kluczem pediatrycznym bez konieczności zmiany elektrod - 4 X 6000 = 24 OOO zł
4 Kapsuły z alarmem - 4 X 2000 = 8000 zł
Zarządzanie Modułem GPS Chroniącym Przed Kradzieżą Urządzenia (Okres 4 Lat) - 4 X 2000 = 8000 zł
Szkolenie personelu domów i centrów kultury oraz szkolenia dla okolicznych mieszkańców z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej i użycia AED (12 Szkoleń) - 12 X 2500 = 30 OOO zł
Oznaczenia i tablice instruktażowe (jak udzielać pierwszą pomoc i użycie AED) z wykorzystaniem lokalnej
młodzieży przy ich tworzeniu - 5000 zł
Razem: - 75 OOO Złotych

19.

Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach
limitu wartości pojedynczego projektu

Uwagi:

Dodatkowe informacje

4

~ spełniono

D nie spełniono

....
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Zmiana projektu
(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
zmian

127.04.2020

Sposób przekazania
informacji

I IS] e-mail

Uwagi

I

I IS] telefon

D osobiście

Wprowadzono zmiany w opisie, uzupełniono uzasadnienie projektu,

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w
terminie 6 dni od dnia przekazania informacji

IS]

D nie spełniono

spełniono

Informacje o zmianach wprowadzonych za zgodą projektodawcy, a także uzasadnienie tych
zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty oceny.
Skutki realizacji projektu

(wypełnia się tylko w przypadku projektów ocenionych pozytywnie)

* projekt odpowiada potrzebom społeczności lokalnej,
* wzmacnia więzi i integruje sąsiadów,
* wzmacnia więzi międzypokoleniowe.

Wynik oceny merytorycznej

□

Pozytywny
PODINSPEKTOR
'..IAl.l;..KULJl!RY I PR MO Jl

w

27.

ZASTĘPCA B RI. ISTRZA
DZIELNICY TARGÓW K .ST. WARSZAWY

<,2'

, 1;1.1!!!rir, M~~a ·ir:a owski
r,~

·

:,1 ' ,_; L. t: L N I K

NYU2.1/I.L.

I• liJI IRY I })RQMOC.JI
dla D 1i , ·HC, T/: -GOWl:I(

5

J

.,.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ieczęć burmistrza, dyrektora biura
tki właściwego do dokonania oceny)

DO M • KU LTU R Y · KIN O

Warszawa, dn. 18.05.2020

t.dz. OK ŚWIT- 519 /2020

Szanowny Pan
Michał Krakowski
Podinspektor
Wydział Kultury i Promocji
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Wyrażam zgodę na realizację poniższych projektów Budżetu Obywatelskiego 2021 przez Dom Kultury
ŚWIT w Dzielnicy Targówek:
10

Drzewa genealogiczne. Warsztaty dla mieszkańców.

209

Tramwaj nr 21- Piknik edukacyjny przy ul. Wysockiego

225

Warszawskie potańcówki na Targówku w 2021 roku

1050

Warszaty rysunku i malarstwa - Bareizmy na Targówku

1238

Festiwal Piosenki Żeglarskiej, Turystycznej i Harcerskiej TRAMP

1424

Senior w nowoczesnym mieście - wykłady przy kawie.

1489

Muzyka dla smyka

1497

Tarasy relaksacyjne

1524

Happy Hour dla Mamy i Taty - czyli kreatywna opieka dla dzieci, dzięki której
rodzice zyskają kilka chwil dla siebie:)

1859

AED na Targówku

1912

Sąsiedzka akademia aktywności na Bródnie

1914

Album zdjęciowy - Bródno w obiektywie mieszkańców

2036

Angielski dla mieszkańców Targówka

2063

Z patelnią przez wieki - inspirowane dawną kuchnią cotygodniowe sąsiedzkie
warsztaty zdrowego żywienia w zgodzie z naturą.

Dom Kultury ŚWIT
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa

Kontakt:
Tel. (+48) 22 811 01 OS
email: swit@dkswit.com.pl

www.dkswit.com.pl

NIP: 524-10-64-487
Regon:000285942
Konto: 69 1240 1082 1111 0010 0337 9492
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Krakowski Michał

, Od:

Anyszewska Magdalena
4 marca 2020 15:10
Krakowski Michał
FW: BO w Dzielnicy Targówek - Ckia

Wysłano:
Do:

Temat:

Magdalena Anyszewska
Naczelnik wydziału dla dzielnicy
URZĄD MST WARSZAWY
Dzielnica Targówek
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
ul. L. Kondratowicza 20, pokój 434, 00-983 Warszawa
tel. +48224438526
faks +48224438526
Manyszewska@um.warszawa.pl
www. targowek. wa w.pl
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Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

From: Magda <magdalena.nowak-zolkowska@ckia.waw.pl>

Sent: Wednesday, March 04, 2020 3:10 PM
To: Anyszewska Magdalena <Manyszewska@um.warszawa.pl>
Subject: BO w Dzielnicy Targówek - Ckia
Dzień dobry.
Wszystkie projekty na rok 2021, które zostały nam przesłane do zapoznania się, są bardzo interesujące.
Jesteśmy otwarci na współpracę.
Pozdrawiam serdecznie.

Magdalena Nowak-Żółkowska
Spec ja I ista
Dział Organizacji Imprez i Promocji w
Centrum Kultury i Aktywności Społecznej
w Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy
magdalena.nowak-zolkowska@ckia.waw.pl
tel. 574 888 930
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'· Krakowski Michał
Od:
Wysłano:

Daniel Wójtowicz < daniel.wojtowicz@teatr-rampa.pl >
2 marca 2020 15:14
Krakowski Michał
sekretariat; Anyszewska Magdalena; Witold Olejarz
DEFIBLIRATORe: Fwd: Budżet Obywatelski w Dzielnicy Targówek
daniel_wojtowicz.vcf

Do:

DW:
Temat:

Załączniki:

Szanowni,
inicjatywę umieszczenia na naszym budynku urządzenia ratunkowego oczywiście witamy z wielkim
uznaniem i wdzięcznością. Zezwolimy na jej umieszczenie przy założeniu starannego i przemyślanego
doboru miejsca aby nieopatrznie urządzenie to nie złamało harmonii wizerunkowej fasady naszego Teatru,
na której ostatnio umieściliśmy nowe szyldy i gabloty. Będzeirny z Wami w tej sprawie współdziałać.
Z poważaniem
Daniel Wójtowicz
Szef Marketingu
Teatr Rampa
W dniu 2020-02-28 o 16:28, sekretariat pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości --Temat:Budżet Obywatelski w Dzielnicy Targówek
Data:Fri, 28 Feb 2020 13:20:32 +0000

Nadawca: Kra ko wski Michał < M Kra kowski@ta rgowe k. wa w. pl>
Adresat:se kreta riat@teatr-ra m pa. pl <se kreta riat@teatr-ra m pa .pl>
Kopia:Anyszewska Magdalena <Manyszewska@um. warszawa .pl>

Dzień dobry,
W związku z weryfikacją projektów do Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Targówek zwracam się z
uprzejmą prośbą o opinię oraz zgodę na realizację w przypadku pozytywnego wyniku w głosowaniu
przez mieszkańców.
Dotyczy to następującego projektu:
AED na Targówku
Z poważaniem

Michał Krakowski
Podinspektor
URZĄD MST WARSZAWY
Dzielnica Targówek
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
1
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Krakowski Michał
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:

Współpraca <wspolpraca@zacisze.waw.pl >
11 marca 2020 12:34
Krakowski Michał
RE: Budżet Obywatelski w Dzielnicy Targówek

Dzień dobry.
W nawiązaniu do maila z dn. 28 lutego przekazuję opinie DK Zacisze nt. projektów zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2020.
•
Angielski dla mieszkańców Targówka
Projekt nie możliwy do realizacji w DK Zacisze. W dni robocze wszystkie sale są wykorzystywane do godz. 21-22. Poza
tym ze względu na planowaną rozbudowę mogą wystąpić utrudnienia w realizacji zajęć z zakresu podstawowej
działalności DK.
•
AED na Targówku
Bez zastrzeżeń. Jeśli DK miałoby odpowiadać za kapsułę ze sprzętem sugerujemy, żeby znalazła się ona w budynku ..
•
Koncerty gwiazd
Bez zastrzeżeń. Zgoda na realizację koncertów w sali teatralnej DK Zacisze. Sala teatralna mimo rozbudowy budynku
będzie w użytku.
•
Dzieciaki nie płacą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży
Bez zastrzeżeń. Zgoda na realizację warsztatów w DK Zacisze i bezpłatne udostępnienie sal w sobotę w godzinach
porannych.
•
Garden Party - rodzinny piknik i pchli targ
Bez zastrzeżeń. Zgoda na realizację wydarzenia na terenie DK Zacisze.
•
Bareizmy na Targówku
Zastrzeżenia budzi fakt przekazywania pieniędzy z licytacji na „WOŚP lub inne fundacje działające dla osób
niepełnosprawnych". Żadna organizacja nie powinna otrzymywać (pośrednio czy bezpośrednio) środków
finansowych z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto jako realizator wielu konkursów nie tylko plastycznych mamy
wątpliwości co do zainteresowania tematem i jakości zgłaszanych pomysłów.
Pozdrawiam,
Katarzyna Anuszewska
Eurokoordynator
Dom Kultury ZACISZE w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1
03-641 Warszawa
tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
NIP: 524-11-19-981
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wspolpraca@zacisze.waw.pl
www.zacisze.waw.pl
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