Harmonogram realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030)
Cel. 1. Dążenie do zapewnienia spójności społecznej i gospodarczej.
OKRES
REALIZACJI

PRIORYTETY

DZIAŁANIA

Priorytet 1.
Zapewnienie
spójności
społecznej
Dzielnicy

Działanie 1.1.
Wsparcie rozwoju organizacji obywatelskich oraz dialogu społecznego poprzez:
• udział w przygotowywaniu wieloletniego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
• wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,
• wspieranie rozwoju organizacji młodzieżowych,
• dzielnicową komisję dialogu społecznego.

2014-2020

1.1.1. Powołanie dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami
społecznymi

2014

Działanie 1.2.
Poprawa komunikacji społecznej pomiędzy Urzędem Dzielnicy a mieszkańcami
poprzez poprawę jakości działań komunikacyjnych urzędu i jednostek mu podległych,
rozbudowę nowych form komunikacji i dostępu do informacji publicznej, zwiększenie
współpracy z samorządami osiedli.

2014-2020

Działanie 1.3.
2014-2020
Tworzenie nowych i rozwój istniejących miejsc integracji mieszkańców:
1) Centrum Rembertowa wokół stacji PKP Warszawa-Rembertów spełniające funkcje
integracyjne, kulturalne i usługowo-handlowe, uwzględniając przy tym
zabezpieczenie miejsc parkingowych.
2) Układ urbanistyczno-architektoniczny Akademii Obrony Narodowej – upamiętniający
budowę Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., w tym Park
Militarny Rembertów.
3) Miejsca upamiętniające walki o niepodległość, w tym szczególnie Aleja Chwały
upamiętniająca Powstanie Listopadowe.
4) Dzielnicowe centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Paderewskiego.
5) Placówki oświatowe jako miejsca integracji społeczności lokalnej.
6) Kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców, m.in. odpowiednie
zagospodarowywanie dróg, w tym ustalanie obszarów ruchu uspokojonego,
zachowanie i tworzenie ulic wydzielonych dla ruchu pieszego i rowerowego lub
ustalanie ulic z pierwszeństwem dla ruchu pieszego.
Działanie 1.4.
2014-2020
Rozwój infrastruktury teleinformatycznej:
• instalacja ogólnodostępnego internetu bezprzewodowego w wybranych lokalizacjach
Dzielnicy.
• modernizacja i unifikacja infrastruktury teleinformatycznej w budynkach jednostek
organizacyjnych Miasta st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem placówek
oświaty.

WSKAŹNIKI MONITORINGU/EWALUACJI

Liczba spotkań z organizacjami obywatelskimi
Liczba organizacji startujących w konkursach na realizację
zadań publicznych dzielnicowych i miejskich
Liczba zrealizowanych projektów
Liczba aktywnych organizacji młodzieżowych
Liczba aktywnych organizacji pozarządowych
Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w
dzielnicowej komisji dialogu społecznego
Liczba spraw rozpatrzonych przez dzielnicową komisje dialogu
społecznego
Zaangażowanie organizacji rembertowskich w Warszawskiej
Radzie Pożytku Publicznego
Zaangażowanie organizacji rembertowskich w miejskich
komisjach dialogu społecznego
Liczba spotkań z mieszkańcami
Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
Liczba nowych form komunikacji z mieszkańcami
Liczba spraw przesłanych do rozpatrzenia przez Samorządy
Osiedli
Liczba złożonych wniosków o dostęp do informacji publicznej
Liczba nowych miejsc integracji mieszkańców
Liczba zmodernizowanych miejsc integracji mieszkańców
Liczba wdrożonych rozwiązań czyniących przestrzeń przyjazną
dla mieszkańców
Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej służących uspokojeniu ruchu (m.in.
spowalniacze, skrzyżowania wyniesione)
Długość/odsetek dróg przyjaznych dla mieszkańców
Liczba przygotowanych/zrealizowanych projektów

WYKONAWCY/
PARTNERZY
Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
radni Dzielnicy, Samorządy
Osiedli

Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
radni Dzielnicy,
Samorządy Osiedli
Zadania Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy Działanie
1.3.3 (WKiP), 1.3.4 (WIR),
1.3.5 (ZOiW), 1.3.6 (WIR)

ODPOWIEDZIALNI
ZA MONITORING/
EWALUACJĘ
Dzielnicowy
Koordynator
ds. współpracy
z organizacjami
pozarządowymi

Zarząd Dzielnicy
(WKiP)

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Dzielnica – inicjator
Działanie 1.3.1
Partnerzy:
BAiPP, BFFiRG, WAiB, WIR,
Muzeum Warszawskiej Pragi
Działanie 1.3.2.
Partnerzy:
AON, BSKZ, BFEiRG

Liczba zainstalowanych nadajników
Procent powierzchni dzielnicy objętej dostępem do
ogólnodostępnego internetu bezprzewodowego

Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy (WI)
Partnerzy:
BI, Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych m.st.
Warszawy się w Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(WI)

Harmonogram realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030)
Priorytet 2.
Zapewnienie
spójności i
integralności
komunikacyjnej
i technicznej
Dzielnicy na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju

Działanie 2.1.
Podejmowanie działań na rzecz polepszenia powiązań transportowych Dzielnicy
z otoczeniem poprzez wspieranie ponaddzielnicowych inwestycji komunikacyjnych.
• Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej E-20 w ciągu ul.
Marsa/Cyrulików
• Budowa ciągu ulic Zesłańców Polskich-Cyrulików na odc.ul.Strażacka-Marsa
• Modernizacja ul. Strażackiej na odc. Chełmżyńska-al.Chruściela
• Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej E-20 w ciągu ul. Chełmżyńskiej
• Budowa przystanku kolejowego Warszawa-Mokry Ług
• Budowa przystanku kolejowego w pobliżu ul. Chełmżyńskiej o nazwie WarszawaKawęczyn
• Przedłużenie ul. Cyrulików do ul. Żołnierskiej
• Przebudowa ul. Żołnierskiej do granic miasta – II etap obecnie realizowanej
inwestycji oraz od granicy m.st. Warszawy do drogi S-8
• Budowa tzw. "Obwodnicy Śródmiejskiej" – przebudowa odcinka wschodniego drogi
wojewódzkiej nr 637 (do ul. Zabranieckiej)
• Realizacja Trasy Olszynki Grochowskiej
• Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (S-17)
• Modernizacje i remonty dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Dzielnicy, w
tym ul. Strażackiej od al. Chruściela do ul. Chełmżyńskiej
• Budowy sygnalizacji świetlnej w miejscach szczególnie niebezpiecznych
• Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego, Chełmżyńskiej, Grzybowej
• Przebudowa skrzyżowania ul. Strażackiej/ ul. Chełmżyńskiej
• Budowa przedłużenia przejścia podziemnego przy stacji PKP w kierunku północnym
przez ul. Cyrulików
Działanie 2.2.
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg dzielnicowych, infrastruktury drogowej i ścieżek
rowerowych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz likwidacji barier komunikacyjnych
Dzielnicy.

do 2020

•
•
•
•
•
•

2014
2015
2016
2017
2016
2019
2018
2016
2018
2014
2015
2017
2014
2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa ul. Kadrowej I etap – (Al. Chruściela – ul. Czwartaków)
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska – ul. Czwartaków
Budowa ul. Kramarskiej
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków – koniec zabudowy)
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków – ul. Paderewskiego
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka – ul. Czwartaków) z budową
oświetlenia
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka – ul. Cyrulików
Budowa ul. Dziewiarskiej
Budowa ul. Kordiana (Strażacka – Zesłańców Polskich)
Budowa ul. Gontarskiej
Budowa ul. Szerokiej (etap I – od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)
Budowa ul. Powroźniczej
Budowa ul. Stelmachów (odc. ul.Szeroka-ul.Chełmżyńska)
Budowa ul. Szkutników

2016
2017
do 2030
2015
do 2030
do 2030

Długość wybudowanych dróg – % działań dla każdego osiedla.
Długość zmodernizowanych dróg – % działań dla każdego
osiedla.
Długość zbudowanych ścieżek rowerowych – % działań
dla każdego osiedla.
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych chodników –
% działań dla każdego osiedla.
Liczba zbudowanych obiektów drogowych – % działań dla
każdego osiedla.
Liczba zbudowanych sygnalizacji świetlnych – % działań dla
każdego osiedla.
Liczba zbudowanych przystanków kolejowych – % działań
dla każdego osiedla.

Dzielnica – inicjator

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Partnerzy:
radni, WIR, BDiK, PKP PLK,
ZMID, GDDKiA, ZDM,
Samorządy Osiedli,
PKP

ZMID
GDDKiA
ZDM

2016
ZDM
do 2020
do 2030

ZDM
ZDM

2018
ZDM
2015-2016
2014-2020
2014-2018
2015
2014
Powierzchnia modernizowanych dróg – % działań dla każdego
osiedla.
Przyrost długości dróg utwardzonych w stosunku do ogólnej
długości dróg – % działań dla każdego osiedla.
Długość nowej sieci oświetlenia ulic – % działań dla każdego
osiedla.
Liczba nowych lamp oświetleniowych – % działań dla każdego
osiedla.
Długość zmodernizowanych sieci oświetlenia ulic – % działań
dla każdego osiedla.
Długość zbudowanych ścieżek rowerowych – % działań dla
każdego osiedla.
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych chodników – %
działań dla każdego osiedla.
Liczba wymienionych znaków pionowych i poziomych – %
działań dla każdego osiedla.

Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy (WIR)

Zarząd Dzielnicy
(WIR)
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• Przebudowa dróg publicznych na terenie Starego Rembertowa (Okurzałego,
Kordiana, Katiuszy, Czerwonych Beretów, Pontonierów)
• Przebudowa dróg na terenie Kawęczyna - Wygody (Świetlicka, Podhalańska,
Koniecpolska)
• Przebudowa dróg na terenie Nowego Rembertowa (Kłuszyńskiej, Ilskiego, Kacpury)
• Budowa dróg publicznych nieurządzonych (m.in. Kaletnicza, Kapelusznicza,
Kapitańska, Rękawicznicza, Szewska, Buchalteryjna, Magenta odc. SolferinoKapitańska, Notarialna, Puszkarzy, Strycharska odc. Paderewskiego-Bombardierów,
Zecerska, Pastuszków, Budnicza, Suflerska, Kuglarska, Płatnerska odc.
Gembarzewskiego-Amałowicza, Babie Lato, Kołodziejska, Szkutników, Krobińska,
Szeroka odc. Traczy-Chłopickiego, Stelmachów odc. 300m od Chełmżyńskiej,
Gwarków)
• Budowa dróg wewnętrznych nieurządzonych będących własnością m.st. Warszawy
(m.in. Sztukatorska odc. Kordiana-Zawodowa, Rękawicznicza odc. Czwartaków na
płn., Orbity odc. Madziarów-koniec, Jasówka odc. Kanonierska-Karolówka,
Karolówka odc. Pilarzy-Jasówka, Strycharska odc. Bombardierów-Kadrowa,
Kadrowa dojazdowa 15-19, Solferino)
• Budowa i remonty oświetlenia ulic
• Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy (m.in. wzdłuż ul. Marsa i Żołnierskiej w kierunku Centrum, Mokry
Ług, Polanka, Cyrulików kierunek Wesoła, al. Komandosów kierunek cmentarz,
zagospodarowanie bocznicy kolejowej odc. Bellony-jednostka wojskowa).
• Stałe działania w zakresie wymiany i odnawiania oznakowania dróg
Działanie 2.3.
Działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom wody o dobrych parametrach
jakościowych oraz zwiększenia obszaru Dzielnicy objętego systemem kanalizacji
sanitarnej.
• Budowa magistrali wodociągowej od strony Targówka w ul. Strażackiej, Kordiana,
Zesłańców Polskich, Cyrulików do ul. Marsa
• Uzupełnianie sieci wodociągowej na obszarze całej dzielnicy: Babie Lato, Przedświt,
Pociskowa, Kacpury, Dokerów, Żeligowskiego, Ks. Witolda, Strażacka (Chruściela Kordiana), Bellony, Giermków, Republikańska, Fizyków, Haubicy, Dziewosłęby,
Paderewskiego, Konwisarska, Kanonierska, Zawodowa, Roty, Kadrowa,
Plutonowych, Kramarska, Magenta, Szafarzy, Chełmżyńska do Ząbek
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czwartaków i zlewnia ul. Czwartaków
(Listonoszy, Jerzego, Licealna, Szyszaków, Kadrowa, Puszkarzy), zlewnia
pompowni P7 (Zesłańców Polskich, Kaletnicza, Drogistów, Szafarzy, Masztalerska,
Zecerska, Madziarów, Roty, Orbity, Strażacka, Kordiana, Cyrulików, Katiuszy,
Zawiszaków),
• Budowa kanalizacji sanitarnej: zlewnia pompowni P5 (Czwartaków, Buchalteryjna,
Listonoszy, Szewska, Kapitańska, Kapelusznicza, Czapnicza, Rękawicznicza,
Magenta, Solferino), ul. Pociskowa,
• Budowa kanalizacji na obszarze Starego Rembertowa w obszarze zlewni pompowni
P 6 – Mokry Ług
• Budowa kanalizacji na terenie Wygody – zlewnia pompowni P3
• Budowa kanalizacji w pozostałych ulicach osiedla Wygoda: Powroźnicza,
Stelmachów, Oraczy, Agrarna, Traczy, Jedwabnicka, Szymańskiego, Podhalańska,
Świetlicka, Koniecpolska, Lotosu

2016
2017
2018
2015-2030

2015-2030

2015-2030
2015-2030
2015-2020
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Dzielnica – inicjator
i wodociągowej w km – % działań dla każdego osiedla.
Liczba nowych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej MPWiK
w szt. – % działań dla każdego osiedla.
2018

2020

2014

2017
2018
2014
2016

Zarząd Dzielnicy
(WIR)
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Działanie 2.4.
2014-2020
Rozbudowa i modernizacja dzielnicowej infrastruktury odwodnieniowej celem likwidacji
lokalnych rozlewisk i podtopień. Prowadzenie równocześnie działań zapobiegających
gwałtownym przyborom wody poprzez:
• ograniczanie nadmiernej powierzchni utwardzonej ulic,
• zapewnienie odpowiedniego udziału terenów zielonych,
• budowę zbiorników retencyjnych, w tym odparowalno-chłonnych.
2.4.1. Regulacja stanów prawnych gruntów pokrytych wodami śródlądowymi, wodami
powierzchniowymi płynącymi w urządzeniach wodnych, istotnych dla gospodarki
wodami opadowymi na terenie Dzielnicy
2.4.2. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych (rowy, kanały dawnej melioracji)
2.4.3. Wykonywanie inwestycji dla prawidłowego funkcjonowania systemu
odprowadzania wód opadowych i roztopowych (m.in. Przebudowa kanałów melioracji
szczegółowej zlokalizowanych w ulicach na kanały deszczowe: ul. Kordiana –
ul. Zawiszaków – ul. Zesłańców Polskich do ul. Strażackiej, ul. Dwóch Mieczy)
Działanie 2.5.
2014-2020
Wspieranie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska, w tym:
• promowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieobjętych
siecią kanalizacji sanitarnej w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie i zgodnie z
przepisami prawa,
• promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
• dopuszczenie warunkowe eksploatacji biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków,
m.in. oczyszczalni za Akademią Obrony Narodowej,
• tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• ustalenie lokalnych kompostowni odpadów zielonych.
Działanie 2.6.
2014-2020
Zapewnienie mieszkańcom dostaw energii poprzez rozbudowę i modernizację
lokalnych źródeł energii i sieci dystrybucyjnych:
• rozwój lokalnych źródeł energii, w tym mikroelektrowni i przebudowa istniejących
ciepłowni na elektrociepłownie,
• rozwój i wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie
rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii (poprawa efektywności
energetycznej),
• rozbudowa sieci ciepłowniczych,
• budowa stacji transformatorowych 15/04 kV,
• budowa stacji redukcyjnych oraz rozbudowa sieci gazowych niskiego ciśnienia.

Liczba obiektów, dla których przeprowadzono regulację –
% działań dla każdego osiedla.
Długość urządzeń wodnych objętych utrzymaniem – % działań
dla każdego osiedla.
Długość przebudowanych kanałów – % działań dla każdego
osiedla.

Zadanie Dzielnicy

Liczba przydomowych oczyszczalni – % działań dla każdego
osiedla,
Liczba uruchomionych instalacji OZE
Liczba uruchomionych punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Liczba ustalonych kompostowni odpadów zielonych

Dzielnica – inicjator

Liczba oddanych do użytkowania obiektów – % działań dla
każdego osiedla.
Długość wybudowanej sieci gazowej – % działań dla każdego
osiedla.

Dzielnica – inicjator

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Zarząd Dzielnicy (WIR)
Partnerzy:
ZMID, ZDM

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Partnerzy:
WAiB, BGOK, ZOM, BInfr,
BOS, BFEiRG, inwestorzy
indywidualni

Partnerzy:
RWE Stoen Operator,
PGNiG, MSG, inwestorzy
indywidualni (prosumenci)

Zarząd Dzielnicy
(WIR)
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Cel. 2. Systemowa poprawa gospodarowania przestrzenią.
Priorytet 3.
Działanie 3.1.
Diagnoza stanu Analiza prawna i ocena uwarunkowań istniejącego stanu
zagospodarow zagospodarowania przestrzennego, w tym analiza
ania
obowiązujących aktów prawa miejscowego i ocena ich
przestrzennego zgodności z przepisami prawnymi i ustaleniami Planu
w Dzielnicy
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego.

[%] pokrycie terenu Dzielnicy obowiązującymi planami w tym:
[%] sporządzonych w trybie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym
[%] sporządzonych w trybie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
[%] pokrycia planami w opracowywaniu
[%] wyłączonych ze sporządzania planami (tereny
zamknięte)
[%] terenów, dla których nie przewiduje się sporządzenia
planu
Liczba konsultacji, ankiet, e-mail’i
Liczba spotkań z mieszkańcami
Liczba wniosków i rekomendacji
Liczba spotkań z potencjalnymi inwestorami
Liczba nowych inwestycji

Dzielnica – inicjator

2014-2016

Liczba konsultacji, ankiet, e-maili
Liczba spotkań z mieszkańcami
Liczba wniosków i rekomendacji
Liczba/odsetek uczestników

Dzielnica – inicjator
Partnerzy:
BAiPP, WAiB, Delegatura BBiZK, WIR, WOS, WKiP, Klub
Wolontariusza, organizacje pozarządowe, Samorządy
Osiedli, BSKZ, uczelnie wyższe i studenci na praktykach

Zarząd Dzielnicy
(WAiB)

2015-2016

Liczba konsultacji, ankiet
Liczba spotkań z mieszkańcami
Liczba wniosków i rekomendacji

Zarząd Dzielnicy
(WAiB)

Działanie 4.3. Sporządzenie Studium rozwiązań
komunikacyjnych na terenie Dzielnicy.

2015 -2016

Liczba konsultacji, liczba ankiet, e- mail’i
Liczba spotkań z mieszkańcami
Liczba wniosków i rekomendacji

Działanie 4.4.
Wzmocnienie jakościowe planowania przestrzennego poprzez
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów nieobjętych planami miejscowymi
oraz dokonanie zmian planów niespełniających
obowiązujących przepisów prawa miejscowego. Opracowanie
wieloletniego programu sporządzenia planów miejscowych
oraz zmian planów obowiązujących z uwzględnieniem:
• rozwoju przestrzennego zgodnego z wizerunkiem Dzielnicy i
poszanowaniem ładu przestrzennego.
• podniesienia jakości przestrzeni publicznej, konieczność
ukształtowania centrum Rembertowa.

2014-2020

[%] pokrycie terenu Dzielnicy obowiązującymi planami
[%] pokrycia planami w opracowywaniu
[%] terenów wyłączonych ze sporządzania planami (tereny
zamknięte)
[%] terenów, dla których nie przewiduje się sporządzenia
planu
Liczba konsultacji, ilość ankiet, e-mail’i,
Liczba spotkań z mieszkańcami,
Liczba wniosków i rekomendacji

Dzielnica – inicjator
Partnerzy:
BAiPP, WAiB, Delegatura BBiZK, WIR, WOS, WKiP, Klub
Wolontariusza, organizacje pozarządowe, Samorządy
Osiedli, uczelnie wyższe i studenci na praktykach
Dzielnica – inicjator
Partnerzy:
BAiPP, BDiK, WAiB, WIR, WKiP, Klub Wolontariusza,
organizacje pozarządowe, Samorządy Osiedli, uczelnie
wyższe i studenci na praktykach
Dzielnica – inicjator

Działanie 3.2.
Określenie zapotrzebowania na tereny inwestycyjne
z uwzględnieniem potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych, infrastruktury społecznej, uzbrojenia terenów,
obsługi komunikacyjnej, potrzeb obronności i bezpieczeństwa
państwa oraz zapotrzebowania społecznego na różne formy
budownictwa.
Priorytet 4.
Działanie 4.1.
Poprawa
Opracowanie lokalnych zasad kształtowania przestrzeni oraz
jakości
wskaźników zagospodarowania terenu, wskaźników
zagospodarow intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej,
ania
wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania, gabarytów
przestrzennego zabudowy w odniesieniu do wybranych obszarów
w Dzielnicy
urbanistycznych.
Działanie 4.2.
Sporządzenie Studium zagospodarowania rekreacyjnego
terenów leśnych wraz z ich otoczeniem

2014-2015

2014-2016

Zarząd Dzielnicy
(WAiB)

Partnerzy:
BAiPP, WAiB, radca prawny

Dzielnica – inicjator

Zarząd Dzielnicy
(WAiB)

Partnerzy:
BAiPP, WAiB, Delegatura BBiZK, WIR, WOS, Klub
Wolontariusza, organizacje pozarządowe, Samorządy
Osiedli, BSKZ, uczelnie wyższe i studenci na praktykach

Partnerzy:
BAiPP, WAiB, CKS, WIR, WKiP, Klub Wolontariusza,
organizacje pozarządowe, Samorządy Osiedli, BSKZ

Zarząd Dzielnicy
(WAiB)

Zarząd Dzielnicy
(WAiB)
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Cel. 3 Wykorzystanie potencjału i szans związanych z sytuacją demograficzną Dzielnicy Rembertów
Priorytet 5.
Działanie 5.1.
2014-2020
Wzmocnienie
Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin poprzez
jakości życia
diagnozowanie sytuacji rodzin na potrzeby planowania usług społecznych
rembertowskich
służących realizacji miejskiej polityki rodzinnej na terenie Dzielnicy,
rodzin
udostępnianie informacji o ofercie usług dla rodziny oraz otwarcie
przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej,
w szczególności:
• Rozbudowa sieci form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, budowa
2014-2017
żłobka lub adaptacja istniejącej infrastruktury,
2014
• Utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach,
• Utworzenie klubu dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej
2015-2020
infrastruktury Dzielnicy,
2015-2020
• Realizacja inwestycji budownictwa komunalnego
Działanie 5.2.
2014-2020
Niesienie pomocy rodzinom w najtrudniejszej sytuacji poprzez
świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu
wsparcia, w tym usług społecznych o charakterze środowiskowym w
zakresie aktywnej integracji.
5.2.1. Identyfikacja rodzin w najtrudniejszej sytuacji
5.2.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wsparcia dziennego
5.2.3. Objęcie pomocą w środowisku dzieci i młodzieży nie korzystających
z instytucjonalnych form pomocy poprzez wdrożenie programu
streetworkingu
Działanie 5.3.
2014-2020
Zapewnienie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności w opiece
i wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego i pełnieniu
podstawowych ról społecznych.
5.3.1. Zapewnienie rodzinom możliwości skorzystania z pomocy rodzin
wspierających lub asystenta rodziny
5.3.2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej, reintegracja rodzin oraz
zapewnienie wsparcia rodzicom biologicznym dzieci, które zostały
umieszczone w rodzinie zastępczej.
Działanie 5.4.
2014-2020
Ograniczenie występowania uzależnień oraz ich negatywnych skutków
społecznych, w szczególności poprzez:
• działania diagnostyczne,
• profilaktykę (edukacja, środowiskowe formy wsparcia, poradnictwo),
• programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
dorosłych
• programy promowania zdrowego stylu życia,
• programy pomocy psychospołecznej dla rodzin w formie warsztatów,
grup wsparcia z elementami działań socjoterapeutycznych, mających na
celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Liczba i rodzaj podjętych działań
Wykaz materiałów informacyjnych oraz wykaz
miejsc, w których były one rozpowszechniane
Liczba miejsc w placówkach oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych
Liczba uczestników i wspólnych przedsięwzięć

Zadanie Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy (WSSiZ, WIR)

Koordynator Programu
"Rodzina"

Liczba uczestników
Liczba rodzin
Liczba zidentyfikowanych problemów

Zadanie Dzielnicy

Liczba rodzin objętych pomocą rodzin
wspierających

Partnerzy:
OPS, Dyrektorzy placówek oświatowych,
Dyrektorzy placówek opiekuńczowychowawczych,
PIK, Policja, organizacje pozarządowe,
parafie

Zarząd Dzielnicy
(WSSiZ)

Zarząd Dzielnicy (WSSiZ)
Partnerzy:
Dyrektorzy placówek oświatowych,
Dyrektorzy placówek opiekuńczo –
wychowawczych, OPS, organizacje
pozarządowe, Dyrektorzy instytucji kultury,
Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej,
kuratorzy sądowi, Policja
Zadanie Dzielnicy

OPS

Zarząd Dzielnicy (WSSiZ)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta
rodziny

Liczba realizowanych programów/działań
Liczba/odsetek uczestników programów/działań
Liczba/odsetek placówek prowadzących
działalność informacyjną i edukacyjną

Partnerzy:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,
OPS, Dyrektorzy placówek opiekuńczowychowawczych, organizacje
pozarządowe, kuratorzy sądowi, Policja
Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy (WSSiZ)
Partnerzy:
Dyrektorzy placówek oświatowych,
Dyrektorzy placówek opiekuńczo –
wychowawczych, Policja, OPS, PIK,
DZRPPiRPA, organizacje pozarządowe,
Straż Miejska

Zarząd Dzielnicy
(WSSiZ)
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Priorytet 6.
Podniesienie
jakości pracy
rembertowskich
szkół i przedszkoli
w zakresie
nauczania,
wychowania i
bezpieczeństwa.

Działanie 5.5.
Ograniczenie skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:
podnoszenie poziomu świadomości społecznej, kampanie społeczne,
pomoc uwikłanym w przemoc domową: prace zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz prowadzenie procedury
Niebieskiej Karty.

2014-2020

Działanie 6.1.
Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy jakości pracy szkół
i przedszkoli.

2014

Działanie 6.2.
Przygotowanie „Dzielnicowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży” oraz „Dzielnicowego programu wpierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Ustalenie z kuratorium oświaty
zasad współdziałania w Dzielnicy na rzecz podniesienia jakości edukacji.

2014-2015

Działanie 6.3.
Budowa i modernizacja dzielnicowych obiektów oświatowych.

2014-2020

Liczba /nakład materiałów informacyjnych
Zadanie Dzielnicy
i edukacyjnych
Liczba przedsięwzięć
Zarząd Dzielnicy (WSSiZ), OPS
Liczba podmiotów współpracujących
Liczba założonych/zakończonych Niebieskich Kart Partnerzy:
Policja, Dyrektorzy placówek oświatowych,
Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej,
kuratorzy sądowi, organizacje
pozarządowe, parafie, Dyrektorzy instytucji
kultury
Liczba/ odsetek przeprowadzonych diagnoz
Zadanie Dzielnicy
Liczba/ odsetek instytucji uczestniczących
Zarząd Dzielnicy (ZOiW)

Liczba/ odsetek instytucji uczestniczących
Liczba/ odsetek wdrożonych programów
naprawczych

Wydatki na remonty szkół i przedszkoli
Liczba miejsc w placówkach oświatowych

Dyrektorzy placówek oświatowych,
Kuratorium Oświaty, metodycy, Ośrodek
Reform Edukacyjnych, organizacje
pozarządowe, rodzice, eksperci zewnętrzni
Zadanie Dzielnicy

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

Zarząd Dzielnicy
(ZOiW)

Zarząd Dzielnicy
(ZOiW)

Zarząd Dzielnicy (ZOiW)
Partnerzy:
Dyrektorzy placówek oświatowych,
Kuratorium Oświaty, metodycy, Ośrodek
Reform Edukacyjnych, organizacje
pozarządowe, rodzice, eksperci zewnętrzni
Zadanie Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Zarząd Dzielnicy (WIR)

Działanie 6.4.
Poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonach placówek oświatowych m.in.
poprzez zapewnienie obecności służb porządkowych w rejonach
placówek, boisk i placów zabaw, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży

2014-2020

Działanie 6.5.
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu na terenie Dzielnicy

2014-2020

Działanie 6.6.
Realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”
w zakresie dotyczącym Dzielnicy Rembertów w obszarach: uczeń,
nauczyciel, szkoła, poza szkołą

2014-2020

Ilość przeprowadzonych kontroli
Liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń w
ww. miejscach

Liczba kamer monitoringu

Liczba/odsetek osób objętych działaniami
Liczba/odsetek instytucji uczestniczących
Liczba/odsetek osób zaangażowanych w
realizacje działań

Partnerzy:
Dyrektorzy placówek oświatowych
Zadanie Dzielnicy i Miasta

Zarząd Dzielnicy

Partnerzy:
Delegatura BBiZK
Policja, Straż Miejska, Dyrektorzy placówek
oświatowych
Zadanie Dzielnicy i Miasta
Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
BBiZK, ZOSM, Policja
Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy (ZOiW)
Partnerzy:
Dyrektorzy placówek oświatowych, Biuro
Edukacji, organizacje pozarządowe,
rodzice, eksperci zewnętrzni

Delegatura BBiZK
Zarząd Dzielnicy
(ZOiW)
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Priorytet 7.
Wzmocnienie
potencjału
mieszkańców
Dzielnicy w
zakresie
aktywnego
uczestnictwa na
rynku pracy.

Działanie 7.1.
Wzmocnienie profilaktyki bezrobocia, szczególnie bezrobocia
długotrwałego, poprzez:
• wspieranie rodziców dzieci do lat 3 oraz rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym w podjęciu zatrudnienia,
• kampanie informacyjne nt. najbliższych żłobków, przedszkoli,
• szkolenie i zatrudnienie opiekunów dziennych oraz promocja legalnego
zatrudniania opiekunek.
7.1.2. Wspieranie dłuższej aktywności zawodowej poprzez kampanie
zachęcające pracodawców do zatrudniania osób 45 +, podnoszenie
kwalifikacji mieszkańców Rembertowa (45+), a także promowanie
aktywnego spędzania wolnego czasu i profilaktyki zdrowia
Działanie 7.2.
Zwiększenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej ekonomii
społecznej oraz jej promocja poprzez zorganizowanie punktu
informacyjnego nt. przedsiębiorczości społecznej/ ekonomii społecznej,
szkolenia z tworzenia spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii
społecznej, zorganizowanie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne na
terenie Dzielnicy
Działanie 7.3.
Wzmocnienie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dzielnicy
Rembertów poprzez działania informacyjne w zakresie zatrudniania
i prowadzenia działalności gospodarczej
Działanie 7.4.
Wspieranie przedsiębiorców działających na terenie Rembertowa poprzez
promowanie lokalnych przedsiębiorców i współpracę z lokalnymi
przedsiębiorcami (wspólne akcje, festyny, kampanie na rzecz lokalnych
społeczności).
7.4.1. Wspieranie małej przedsiębiorczości poprzez doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, inkubatory przedsiębiorczości
oraz promowanie inwestowania w ciekawe projekty biznesowe
Działanie 7.5.
Zwiększenie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy wśród
mieszkańców Dzielnicy poprzez zorganizowanie we współpracy z
Urzędem Pracy m.st. Warszawy konsultacji i warsztatów w zakresie
poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy.
7.5.1. Wzmocnienie potencjału edukacyjno-zawodowego poprzez
wsparcie placówek oświatowych w tworzeniu Szkolnych Ośrodków
Kariery, promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół, szczególnie w
zakresie przedsiębiorczości, realizacja programów z zakresu orientacji
zawodowej dla dzieci i młodzieży w szkołach, a także kampanie
promujące praktyki i staże dla uczniów i absolwentów w
przedsiębiorstwach i organizacjach działających na terenie Rembertowa

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Liczba materiałów promocyjnych,
przeprowadzonych kampanii
Liczba przeprowadzonych szkoleń na opiekuna
dziennego
Liczba zatrudnionych opiekunów dziennych
Liczba materiałów promocyjnych,
przeprowadzonych kampanii, szkoleń
zawodowych/kursów podnoszących kwalifikacje
dla osób 45 +
liczba /odsetek uczestników przedsięwzięć

Zadanie Dzielnicy

Liczba udzielonych porad/konsultacji dot.
tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
Liczba przeprowadzonych szkoleń
Liczba podmiotów ekonomi społecznej, np.
spółdzielni socjalnych

Zadanie Dzielnicy

Wykaz/liczba materiałów
Liczba zrealizowanych kampanii
Liczba nowych mikro i małych przedsiębiorców

Dzielnica – inicjator

Liczba wspólnie przeprowadzonych kampanii,
akcji społecznych, porad

Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
organizacje pozarządowe, OPS, Urząd
Pracy m.st. Warszawy

Liczba przeprowadzonych konsultacji
Liczba przeprowadzonych warsztatów/zajęć dot.
poszukiwania pracy
Liczba/odsetek uczestników
Liczba materiałów promocyjnych, ulotek
Liczba działających na terenie Dzielnicy SzOK-ów
Liczba zrealizowanych programów w zakresie
orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży
Liczba szkół, które realizują poradnictwo
edukacyjno-zawodowe
Liczba kampanii społecznych

OPS

Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
OPS, organizacje pozarządowe, parafie

Partnerzy:
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
Dzielnica – inicjator
Partnerzy:
przedsiębiorcy

2014-2020

OPS

Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
OPS, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy, Dyrektorzy placówek
oświatowych

Zarząd Dzielnicy
(WGGiDG)

Agencja Poradnictwa
Zawodowego i Pośrednictwa
Pracy

OPS
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Priorytet 8.
Poprawa jakości
funkcjonowania
osób starszych.

Działanie 8.1.
Promowanie, animacja i wspieranie aktywności seniorów, w tym
działalności Rembertowskiej Akademii Seniora, klubów seniora oraz
utworzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

2014 – 2020

Liczba przedsięwzięć
Liczba/odsetek uczestników

Zarząd Dzielnicy
(WKiP)

Zarząd Dzielnicy (WSSiZ)

Działanie 8.2.
2014 – 2020
Wspieranie i budowa solidarności międzypokoleniowej poprzez wolontariat
osób starszych, organizację imprez o charakterze wielopokoleniowym
(festyny, konkursy).

Liczba wolontariuszy
Wykaz działań wolontariackich
Liczba przedsięwzięć

Działanie 8.3.
2014 – 2020
Zapewnienie szerokiej oferty usług społecznych, w szczególności
organizację usług opiekuńczych, specjalistycznych, rehabilitacyjnych, oraz
rozszerzenie oferty instytucji m.in. Domu Dziennego Pobytu.

Liczba osób objętych pomocą usługową
świadczoną w miejscu zamieszkania oraz
w placówkach dziennego pobytu
Liczba osób skierowanych do specjalistycznych
placówek (SZPZLO, DPS)
Liczba udzielonych świadczeń z pomocy
społecznej
Liczba / odsetek budynków użyteczności
publicznej, lokali usługowych przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych

Działanie 8.4.
Zwiększenie dostępności przestrzeni użyteczności publicznej dla osób
starszych i niepełnosprawnych, w tym uwzględnienie działań na rzecz
poprawy dostępności ciągów komunikacyjnych dla osób o ograniczonych
możliwościach poruszania się, w szczególności dla osób korzystających z
wózków.
Działanie 8.5.
Rozwój usług medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.

Zadanie Dzielnicy

2014 – 2020

2014 – 2020

Liczba osób objętych opieką geriatryczną
Liczba personelu medycznego świadczącego
środowiskowe usługi opieki zdrowotnej

Partnerzy:
OPS, Dyrektorzy instytucji kultury,
Dyrektorzy placówek oświatowych,
organizacje pozarządowe
Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy (WSSiZ, WKiP)
Partnerzy:
OPS, Dyrektorzy instytucji kultury,
Dyrektorzy placówek oświatowych,
organizacje pozarządowe
Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy (WKiP, WSSiZ)
Partnerzy:
OPS, Dyrektorzy instytucji kultury,
Dyrektorzy placówek oświatowych,
organizacje pozarządowe
Zadanie Dzielnicy i Miasta
Zarząd Dzielnicy (WIR), ZDM, ZMID
Partnerzy:
Zarządcy/administratorzy budynków
użyteczności publicznej, lokali usługowych
Dzielnica – inicjator
Partnerzy:
OPS, Biuro Polityki Zdrowotnej, Dyrektor
SZPZLO, Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarząd Dzielnicy
(WKiP)

OPS

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Dyrektor SZPZLO

Harmonogram realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030)
Cel. 4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-historycznego Dzielnicy celem stworzenia kompleksowej oferty rekreacyjno - turystycznej.
Priorytet 9.
Działanie 9.1.
2014-2020 Wydatki na remonty i modernizacje istniejących obiektów
Podnoszenie
Budowa i modernizacja istniejących instytucji kultury.
w stosunku do określonych potrzeb w %
standardów
funkcjonowania • Kompleksowa modernizacja Domu Kultury "Rembertów" i Domu Kultury "Wygoda". do 2020
infrastruktury
do 2030
• Budowa dzielnicowego centrum kultury przy ul. Paderewskiego.
kultury, sportu Działanie 9.2.
2014-2020 Liczba zmodernizowanych i nowo wybudowanych
i turystyki.
Budowa i modernizacja ogólnodostępnej bazy obiektów rekreacyjnoobiektów
wypoczynkowych i sportowych, w tym:
Powierzchnia użytkowa oddanych do użytkowania
obiektów w m.kw.
• Zagospodarowanie terenu między ul. Strażacką, Kordiana, Roty i stadionem a
2016
Wydatki na remonty i modernizacje istniejących obiektów
Szkołą Podstawową nr 217 na cele rekreacyjno – sportowe.
w stosunku do określonych potrzeb w %
• Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży na Osiedlu
2015
Pocisk.
• Wykonanie monitoringu ogólnodostępnych placów zabaw i wybranych terenów
2020
rekreacyjnych.
• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowo - rekreacyjnego przy ul. Działyńczyków. 2018
• Rezerwat Kawęczyn - parkiem ogólnodostępnym z wykorzystaniem na cele
do 2030
rekreacyjno – wypoczynkowe

Priorytet 10.
Ochrona
rembertowskiej
spuścizny
historycznej.

Działanie 9.3.
Powołanie dzielnicowego ośrodka sportu i rekreacji.

do 2030

Działanie 9.4.
Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont oraz wyposażenie zaplecza sportowego
oraz rekreacyjno-zabawowego przy placówkach oświatowych (m.in. sale
gimnastyczne, boiska szkolne, lodowisko), w tym:
• przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 217,
• budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół nr 74 ul. Niepołomicka i Liceum
Ogólnokształcącym ul. Kadrowa
Działanie 10.1.
Uzupełnienie i promocja sieci szlaków i pasm turystycznych, w tym szlaków
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego (AON, Aleja Chwały, miejsca pamięci, stara
architektura, pomniki przyrody, granica zaborów).

2014-2020

Działanie 10.2.
Wspieranie zintegrowanych działań o charakterze historycznym: konkursy, wystawy,
festiwale, rajdy.

2014-2020

Działanie 10.3.
Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów
i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem, w tym rewitalizacja zabytkowego
zespołu Akademii Obrony Narodowej upamiętniającego budowę Państwa Polskiego
po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

2014-2020

Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
przyszkolnych placów zabaw
Liczba obiektów objętych remontami

2014
do 2030
2014-2020

Liczba szlaków turystycznych
Liczba pasm turystycznych
Liczba szlaków narciarstwa biegowego
Liczba atrakcji na szlakach i pasmach
Liczba tablic informacyjnych
Liczba ławek
Liczba wydań/nakład mapy turystycznej
Liczba publikacji naukowych
Liczba prac dyplomowych/innych publikacji
Liczba zdigitalizowanych publikacji
Liczba przedsięwzięć.
Liczba uczestników
Liczba współorganizatorów
Liczba zaadaptowanych obiektów

Zadanie Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(WKiP)

Zarząd Dzielnicy (WIR)
Dyrektorzy instytucji kultury
Zadanie Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Zarząd Dzielnicy (WIR)

Dzielnica - inicjator
Dzielnica – inicjator
Rada m.st. Warszawy
Rada Dzielnicy
Zadanie Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(SSiR)
Zarząd Dzielnicy
(WIR)

Zarząd Dzielnicy (WIR)
Partnerzy:
Dyrektorzy placówek
oświatowych
Dzielnica – inicjator
Zarząd Dzielnicy
Partnerzy:
(WKiP)
PTTK, AON, Muzeum W-wskiej
Pragi, 2.Regionalna Baza
Logistyczna, Nadleśnictwo
Drewnica, Zielonka, Ząbki,
Dzielnica Wesoła, Dzielnica
Wawer, organizacje pozarządowe
Zadanie Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy
(WKiP)
Zarząd Dzielnicy (WKiP)
Dyrektorzy instytucji
kultury
Partnerzy:
Dyrektorzy instytucji kultury
Dzielnica – inicjator
Zarząd Dzielnicy
(WAiB)
Partnerzy:
AON

