RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w Dzielnicy Białołęka
WSTĘP
Konsultacje społeczne były częścią procesu przygotowawczego do Budżetu Partycypacyjnego. Dotyczyły
zaproponowanego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego dwustopniowego podziału dzielnicy.
Zgodnie z tym podziałem mieszkańcy mieliby składać projekty ogólnodzielnicowe oraz lokalne. Zespół
zaproponował podział dzielnicy na 3 obszary. Odpowiednio do tego zaproponowano by podzielić kwotę
1,5 mln zł., która w Dzielnicy Białołęka jest przeznaczona na Budżet Partycypacyjny w 2015r. na 600 tys.
zł. na projekty ogólnodzielnicowe oraz po 300 tys. zł. dla każdego z obszarów.
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Dzielnicy Białołęka na zaproponowany podział.
Konsultacje odbywały się od 2 grudnia do 31 grudnia 2013 r.
AKCJA INFORMACYJNA
Plakaty oraz ulotki informujące o prowadzonych konsultacjach dostępne były w Urzędzie Dzielnicy
Białołęka oraz w placówkach podległych: Białołęckim Ośrodku Kultury, Białołęckim Ośrodku Sportu oraz
w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. Ponadto informacja o prowadzonych konsultacjach
zamieszczona była w bezpłatnym biuletynie informacyjnym dzielnicy „Czas Białołęki” (7,5 tys. nakład),
który można otrzymać w wielu miejscach w dzielnicy – w bibliotekach, placówkach podległych dzielnicy,
ale również w małych sklepach osiedlowych lub aptekach.
Akcja informacyjna prowadzona była również za pośrednictwem strony internetowej dzielnicy
www.bialoleka.waw.pl oraz na profilu Dzielnicy Białołęka w serwisie społecznościowym facebook.
Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych była zamieszczona również na monitorach
informacyjnych w WOMie oraz na tablicy LED przed Urzędem Dzielnicy Białołęka.
DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH KONSULTACJI
Materiały konsultacyjne, czyli mapka z zaproponowanym podziałem dzielnicy oraz z odpowiednim
podziałem środków dostępna była na stronie www.bialoleka.waw.pl, na profilu dzielnica Białołęka na
facebooku oraz w biuletynie „Czas Białołęki”.
Uwagi mieszkańców zbierane były poprzez adres e-mailowy: konsultacje@bialoleka.waw.pl
Ponadto 12.12.2013 w dzielnicy odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne prowadzone przez
przedstawicieli Fundacji Dobrych Rozwiązań oraz koordynatora budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy
Białołęka. Na spotkaniu zaprezentowany zostały zasady tworzenia budżetu m.st. Warszawy z
uwzględnieniem specyfiki powstawania załącznika dzielnicowego.
UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI
Na adres konsultacje@bialoleka.waw.pl wpłynęło trzynaście e-maili. Cztery maile dotyczyły
przedmiotu konsultacji, pozostałe były propozycjami projektów do realizacji bądź uwagami do
prowadzenia akcji informacyjnej i regulaminu.
Podczas spotkania informacyjno – konsultacyjnego nie pojawiły się uwagi dotyczące przedmiotu
konsultacji czyli samego podziału dzielnicy i środków pomiędzy poszczególne obszary. Mieszkańcy mieli

natomiast pytania dotyczące harmonogramu, regulaminu, przebiegu, akcji informacyjnej oraz
formalności związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego. Zadano m.in. następujące pytania:
1. W jaki sposób kwalifikować projekty? Jak rozróżnić czy projekt ma charakter lokalny czy dzielnicowy?
2. Jakie będą zasady preselekcji?
3. Czy projektodawca będzie miał wpływ na realizację projektu?
4. Co będzie się działo w sytuacji gdy będą rozbieżności między kosztorysem a realizacją?
5. Kiedy będą wyniki głosowania?
6. Co się stanie, jeśli dany projekt wyczerpie pulę środków w Dzielnicy?
8. Jak ma wyglądać kosztorys oraz projekt działania/inwestycji.
Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielane były na bieżąco przez koordynatora budżetu, przedstawicieli
Fundacji i przedstawiciela Zarządu Dzielnicy.
Sporządziła Joanna Pernal – Stasińska
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1

Paweł Bednarski

Niesprawiedliwy podział
środków

Zielona Białołęka jest najbardziej
niedoinwestowana i właśnie na tę część
powinno być przeznaczone najwięcej środków

2

Anna Bal – Pochopień

Zmiana granicy obszaru
1

Przyłączenie terenu ul. Krzyżówki do obszaru 1,
ponieważ zarówno komunikacja miejska, jak i
rejonizacja szkół łączy tę część z obszarem 1

3

Tomasz Rusak

Oświetlenie ul.
Magicznej

----------------

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

4

Marta Jóźwiak

Oświetlenie ul.
Magicznej

-----------------

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

5

Maciej Wodzyński

Propozycja projektów do
----------------realizacji

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

6

Łukasz Żukowski

Oświetlenie ul.
Magicznej

-----------------

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

7

Monika Kalbarczyk

Niedoinwestowanie
terenu ul. Myśliborskiej, ----------------Dorodnej, Laurowej

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

8

Dominika Gajewska

Odpowiedni podział
dzielnicy

------------------

9

Marcin Małyska

Oświetlenie ul.
Magicznej

------------------

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

10

Krzysztof Madej

Niepotrzebny podział na
projekty lokalne i
ogólnodzielnicowe.

Powinny być tylko projekty lokalne, żeby
pieniądze były „bliżej ludzi. Dla każdego z 3
obszarów 0,5 mln zł

x

Pojedynczy głos

11

Jan Maliszewski

Niesprawiedliwy podział
środków

Środki powinny być rozdysponowane
proporcjonalnie do liczby mieszkańców na
danym obszarze, bo mieszkańcy płacąc podatki
zasilają budżet

x

Pojedynczy głos

12

Katarzyna Szymkiewicz

Odpowiedni podział
dzielnicy i środków

-----------------

x

x

Pojedynczy głos

Zespół uznaje zmianę za zasadną

x

x

13

Joanna Samkowska

Utwardzenie ul.
Orneckiej

------------------

x

Nie dotyczy przedmiotu konsultacji

