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

458

Znak Signum PK-III.0632.4.2020.PBO

Nazwa projektu
Antysmogowe zapachy - jak zdrowie bierze się z powietrza

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej
(nazwa wydziału oraz urzędu dzielnicy/biura lub jednostki)
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
1.

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

spełniono

nie spełniono

+

spełniono

nie spełniono

+

Uwagi:

2.

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

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada tytuł prawny
3. do dysponowania nieruchomością,
nie spełniono
Spełniono +
na której projekt będzie realizowany
Uwagi: wykłady obywać się będą w domach kultury lub innych salach należących do m.st. Warszawy
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Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich,
w tym praw autorskich i praw zależnych
projekt nie narusza praw autorskich

4.

spełniono +

nie spełniono

spełniono

+

nie spełniono

spełniono

+

nie spełniono

spełniono

+

nie spełniono

spełniono

+

nie spełniono

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

5.

Projekt nie narusza norm, standardów
oraz przepisów technicznych

Uwagi:

Projekt jest możliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji,
6.
w tym czy realizacja projektu nie koliduje z
realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy
Uwagi:

Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu
projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
7.
udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę
na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę
Uwagi:

Dostępne na rynku technologie umożliwiają
realizację projektu
Uwagi:
8.

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

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

+

Uwagi:

10.

Projekt jest możliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budżetowego

spełniono

+

nie spełniono

Uwagi: 18 wykładów w ciągu roku – np. 3 wykłady w każdym miesiącu czyli ok. 6 miesięcy trwania
projektu
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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

spełniono

+

nie spełniono

Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać
z projektu nieodpłatnie

spełniono

+

nie spełniono

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

nie spełniono

spełniono

nie dotyczy

+

Uwagi:

14.

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

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

+

Uwagi:

15.

Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie
dokumentacji projektowej

spełniono

+

nie spełniono

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

spełniono

+

nie spełniono

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu jego wyboru lub znaków towarowych

spełniono

+

nie spełniono

Uwagi:

16.
Uwagi:

17.
Uwagi:
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18.

Kosztorys realizacji projektu
(z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

1. Koszt przeprowadzenie 18 wykładów przez merytorycznie przygotowaną osobę (czas trwanie
jednego wykładu 1 h i 30 min) - max. 3 000 zł x 18 = 54 000 zł brutto.
2. Koszt wynajęcia sali w domach kultury na 1 h i 30 min wraz z rzutnikiem i nagłośnieniem sali - od
0 zł do max 600 zł brutto za jeden wykład ok. 10 800 zł brutto.
3. Opracowanie i przygotowanie plakatów w formie papierowej oraz elektronicznej do promocji
projektu łącznie ok. 1 900 zł brutto.
• Projekt plakatu (+2 dodatkowe wersje - drobne zmiany) - 1 353 zł brutto
• Druk plakatów (594 x 420 mm, jednostronne, kreda błysk 130g.,) 100 szt. - 523,98 zł brutto.
4.Promocja w mediach społecznościowych i stronach internetowych miasta i domów kultury = 0 zł.

Łączny koszt: 66 700 zł brutto

19.

Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji
w ramach limitu wartości pojedynczego projektu

spełniono

+

nie spełniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej
(wypełnia się tylko w przypadku projektów ocenionych pozytywnie)
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Organizacja i przeprowadzenie 18 wykładów nt. antysmogowych zapachów, w obecnej sytuacji, może
zostać uznane za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3
Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. nr 157 poz. 1240). Wykłady na
temat roli olejków roślinnych, które w rzeczywistości nie przeciwdziałają zjawisku smogu a jedynie pełnią
rolę wyłącznie maskującą oraz roli roślin, które przyczyniają się do walki ze smogiem jednakże jedynie w
okresie wiosenno-letnim (opinia dr hab. inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII Prodziekan ds. Dydaktyki INSTYTUT NAUK
OGRODNICZYCH Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii) podczas gdy problem zanieczyszczenia powietrza

w Warszawie jest znacznie większy zimą, w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do
poniesionych kosztów i nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11
kwietnia 2019 r., mieszkańcy m.st. Warszawy mogą zgłaszać projekty mieszczące się w zakresie zadań
własnych m.st. Warszawy.
Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506), dalej: SamGmU, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy edukacji publicznej.
Jednakże, samo zakwalifikowanie projektu „Antysmogowe zapachy - jak zdrowie bierze się z powietrza”
jako programu edukacyjnego nie przesądza jeszcze, że jego realizacja mieści się w zakresie zadań
własnych m. st. Warszawy.
Zawarcie spraw edukacji w katalogu zadań własnych gminy nie stanowi samoistnej podstawy dla
realizacji poszczególnych projektów związanych z edukacją w ramach Budżetu Obywatelskiego. Żeby
uznać, że realizacja określonych kategorii projektów należy do zadań własnych gminy, odrębne ustawy
muszą przyznawać gminie kompetencje do ich realizacji.
W nauce prawa[1] wskazuje się, że każdy z zakresów spraw wymienionych w art. 7 ust. 1 powinien być
"potwierdzony" i uszczegółowiony w ustawie odrębnej, poświęconej tematycznie sprawom stanowiącym
zadania gminy.
Kompetencje gmin zostały szczegółowo określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.
2215) oraz w kilku innych ustawach dotyczących oświaty.
Podstawowym obowiązkiem gmin jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi, oraz przedszkoli specjalnych, zakładanie i prowadzenie szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto gmina może zakładać i prowadzić w ramach zadań
własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli i biblioteki
pedagogiczne.
Organizacja pokazów, w toku których demonstrowane jest działanie olejków roślinnych, wykracza poza
zakres zadań m.st. Warszawy. Promocja wiedzy w tym zakresie może być udziałem utworzonych w tym
celu stowarzyszeń, fundacji itd. Obowiązkiem m.st. Warszawy jest natomiast zaspakajanie zbiorowych
potrzeb Warszawiaków w zakresie edukacji w formach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

[1] R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2011 r.

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

Data przekazania informacji
o możliwości dokonania
zmian
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Sposób przekazania
informacji

e-mail

telefon

osobiście

Uwagi

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

spełniono

nie spełniono

nie dotyczy

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

Wynik oceny merytorycznej
Pozytywny

Negatywny

............................................................................
(data i podpis osoby dokonującej oceny)

...................................................................................
(data, podpis i pieczęć burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki właściwego do dokonania oceny)
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