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

Nr ESOG

I

Znak Signum

I

1927
UD-X-WKP.4041.38.2020.SPI

Nazwa projektu

Letnie kino plenerowe

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

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

Dnie 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

IZJ spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

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

4.

IZ] projekt nie narusza

praw autorskich
D do projektu została dołączona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana)
Uwagi:

IZJ spełniono

D nie spełniono

s.

Projekt nie narusza norm, standardów oraz
przepisów technicznych

IZJ spełniono

D nie spełniono

IZ] spełniono

D nie spełniono

IZ] spełniono

Dnie spełniono

IZJ spełniono

Dnie spełniono

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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W przypadku, gdy do realizacji projektu są
wymagane decyzje administracyjne,
pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne
9.
dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest
możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie
roku budżetowego
Uwagi:

10.

D spełniono Dnie spełniono

IS] nie dotyczy

Projekt jest możliwy do zrealizowania w
trakcie jednego roku budżetowego

IS] spełniono

D nie spełniono

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

IS] spełniono

D nie spełniono

Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z
projektu nieodpłatnie

IS] spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

11.

Uwagi:

12.
Uwagi:

13.

W przypadku projektów infrastrukturalnych,
remontowych lub polegających na zakupie
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 D nie spełniono

IS]

W przypadku, gdy projekt skierowany jest do
ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym sposób
informowania o rekrutacji, termin jej
rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria
naboru

D spełniono· D nie spełniono

IS] nie dotyczy

nie dotyczy

Uwagi:

14.

Uwagi:
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15.

Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie
dokumentacji projektowej

~ spełniono

D nie spełniono

~ spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

16.

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

Uwagi:

17.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu jego wyboru lub znaków towarowych

~ spełniono

D nie spełniono

Uwagi:

Kosztorys realizacji projektu

(z uwzględnieniem kosztów oznakowania projektów oraz kosztami utrzymania projektu w roku
realizacji)
*10 pokazów filmowych w 6 lokalizacjach (60 pokazów filmowych łącznie), z uwzględnieniem promocji i
oznakowania z logo Budżetu Obywatelskiego 210 OOO zł
* Opracowanie profesjonalnej kroniki filmowej promującej Dzielnice Targówek m.st.
Warszawy(przekazanie autorskich praw majątkowych na rzecz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy) oraz
zaprezentowanie jej przed każdym pokazem 120 OOO zł
Razem: 330 000zł
18.

19.

Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach
limitu wartości pojedynczego projektu

Uwagi:

Dodatkowe informacje
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~ 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

116.04.2020

Sposób przekazania
informacji

j

Uwagi

!Sl e-mail

I

I O osobiście

O telefon

Doprecyzowano uzasadnienie i kosztorys, rozszerzono potencjalnych
odbiorców

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

IS] spełniono

O nie 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, zapobiega wykluczeniu społecznemu,
- wzmacnia poczucie przynależności do społeczności lokalnej,

Wynik oceny merytorycznej
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Negatywny

·~ ·e tęć burmistrza, dyrektora biura
ostki właściwego do dokonania oceny)

1

Krakowski Michał
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:

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

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.waw.pl

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 przesiane.

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 przestane do zapoznania się, są bardzo interesujące.
Jesteśmy otwarci na współpracę.
Pozdrawiam serdecznie.

Magdalena Nowak-Żótkowska
Specjalista
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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DOM · KULTURY· KINO

Warszawa, dn. 18.05.2020

L.dz. DK 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 - Ba reizmy 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

1927

Letnie kino plenerowe

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 rn.st. Warszawy
Ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa

Kontakt:
Tel. (•·48) 22 81101 05
email: swit@dkswit.com.pl

www.dkswit.com.pl

NIP: 52~-10-64-487
Regon:000285942
Konto: 69 1240 1082 11110010 0337 9492

Krakowski Michał
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:

Katarzyna Anuszewska <wspolpraca@zacisze.waw.pl >
22 maja 2020 15:12
Krakowski Michał
Letnie Kino Plenerowe 2021

Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, w imieniu Dyrektora OK Zacisze, wyrażam zgodę na
realizację kina plenerowego w 2021 r. na terenie przed OK (parking).
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 1 O
NIP: 524-11-19-981
wspolpraca@zacisze. waw. pl
www.zacisze.waw.pl
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę Domu Kultury „Zacisze" i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów.
Jeżeh nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Prosimy
także nie ujawniać nikomu otrzymanych informacji oraz nie sporządzać, nie zachowywać i nie dystrybuować żadnych kopii otrzymanych informacji.
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