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Najważniejsze zmiany w procedurze budżetu partycypacyjnego w Warszawie względem
poprzedniej edycji
ZMIANA

UZASADNIENIE
Zasady ogólne

Zwiększy się kwota przeznaczona do dyspozycji
mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego
do około 88 mln zł. Każda dzielnica przeznaczy 1%
swojego budżetu na ten cel.
Na pomysły ogólnomiejskie zostaną przeznaczone
środki w wysokości około 30 mln zł.
Wprowadzony zostanie budżet partycypacyjny
na poziomie ogólnomiejskim.
Dzielnice nie będę dzielone na mniejsze obszary
na potrzeby budżetu partycypacyjnego.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (art.5a ust. 5) wysokość
środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny
wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych
w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (art.5a ust. 6) środki
przeznaczone na budżet partycypacyjny mogą być
dzielone na pule obejmujące całość gminy oraz jej
części w postaci jednostek pomocniczych lub grup
jednostek pomocniczych. W przypadku Warszawy
jednostkami pomocniczymi są dzielnice.

Definicja ogólnodostępności będzie taka sama w całym
Mieście i zostanie określona przez Prezydenta m.st.
Warszawy.

Zmiana wprowadzona w wyniku uwag zgłoszonych
w ramach ewaluacji poprzednich edycji budżetu
partycypacyjnego. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę
ujednolicenia zasad ogólnodostępności pomysłów
we wszystkich dzielnicach.

Nie zostaną powołane dzielnicowe zespoły ds. budżetu
partycypacyjnego.

Zmiana wprowadzona w związku z utratą większości
dotychczasowych kompetencji zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego w wyniku nowych regulacji oraz
wdrożeniem rekomendacji z ewaluacji, m.in. brak
dzielenia dzielnic na mniejsze obszary czy
ujednolicona definicja ogólnodostępności dla całego
miasta.
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ZMIANA

UZASADNIENIE
Zgłaszanie pomysłów

Dodano możliwość zgłaszania pomysłów o charakterze
ogólnomiejskim.
Pomysł ogólnomiejski to taki, który jest zlokalizowany
na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub
dotyczy zadań, którymi na co dzień zajmują się biura
czy instytucje im podległe.

Zmniejszono listę wymaganych podpisów na liście
poparcia. Do każdego zgłoszonego pomysłu należy
dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy 24
mieszkańców.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (art.5a ust. 6) środki
przeznaczone na budżet partycypacyjny mogą być
dzielone na pule obejmujące całe miasto i dzielnice
lub grupy dzielnic.
Kryteria dla pomysłów ogólnomiejskich określono
na podstawie rekomendacji Rady ds. budżetu
partycypacyjnego.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (art.5a ust. 7 pkt 2)
wymagana liczba podpisów nie może być większa niż
0,1% mieszkańców obszaru, w którym zgłaszany jest
pomysł. Ze względu na chęć pozostawienia jednolitej
zasady dla całego miasta, zdecydowano się na
określenie liczby podpisów równej 0,1% liczby
mieszkańców najmniej zaludnionej dzielnicy
(Rembertów – 24 tys. mieszkańców).

Weryfikacja zgłoszonych pomysłów
Weryfikacja będzie podzielona na 3 etapy:
 ogólną – odnoszącą się do wymogów formalnych,
 szczegółową – odnoszącą się do kryteriów weryfikacji,
 końcową – odnoszącą się do kryteriów weryfikacji
przy uwzględnieniu zmian, jakie wypracowano
podczas warsztatu na etapie dyskusji.

Weryfikacja końcowa została wyróżniona w związku
ze zmianą formuły spotkań na etapie dyskusji
na warsztatową, która będzie miała na celu
wypracowanie z mieszkańcami jak najlepszej wersji
projektu. Konieczny jest etap, na którym zmiany
zostaną wprowadzone i zweryfikowane.

Wprowadzono dodatkowe kryterium weryfikacji –
sprawdzenie czy koszty utrzymania projektu nie są
niewspółmiernie wysokie do kosztów realizacji.

Zmiana wprowadzona na podstawie rekomendacji
Rady ds. budżetu partycypacyjnego. Wzięto pod
uwagę często podnoszony argument dot. braku
środków w budżetach dzielnic na utrzymanie
kolejnych projektów z budżetu partycypacyjnego.

Wprowadzono możliwość dokonania zmian projektu
skutkujących zmianą charakteru projektu
(ogólnomiejski ↔ dzielnicowy).

Zmiana wynikająca z chęci umożliwienia dokonania
zmian w pierwotnych założeniach projektu w wyniku
weryfikacji projektu.

Wprowadzono możliwość dokonania zmiany
charakteru pomysłu na etapie weryfikacji
(w przypadku błędnego przyporządkowania pomysłu
do poziomu, na podstawie kryteriów dla pomysłów
ogólnomiejskich i dzielnicowych).

Zmiana wprowadzona w związku z określeniem
konkretnych kryteriów dla pomysłów ogólnomiejskich
i dzielnicowych.
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ZMIANA

UZASADNIENIE
Dyskusje mieszkańców o pomysłach

Zostanie zorganizowane co najmniej jedno dodatkowe
spotkanie poświęcone projektom zgłoszonym na
poziomie ogólnomiejskim.

Zmiana wprowadzona w związku z dopuszczeniem
możliwości zgłaszania pomysłów na poziomie
ogólnomiejskim.

Planowana jest zmiana formuły spotkań dyskusyjnych na warsztatową. Głównym celem warsztatów byłoby
wspólne wypracowanie jak najlepszej wersji projektu, nie prezentacja zgłoszonych pomysłów, tak jak do tej pory.
Dokładne założenia i przebieg warsztatów zostanie określony jednak dopiero, kiedy znany będzie harmonogram
kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Odwołania od wyniku weryfikacji
Wprowadzono możliwość odwołania się autora od
wyniku weryfikacji pomysłu ogólnomiejskiego.
Wniosek o ponowną weryfikację będzie składany
do Prezydenta m.st Warszawy.

Zmiana wprowadzona w związku z dopuszczeniem
możliwości zgłaszania pomysłów na poziomie
ogólnomiejskim, które będą weryfikowane przez Biura
Urzędu m.st. Warszawy lub instytucje im podległe.

Ponowna weryfikacja pomysłu będzie prowadzona
po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydenta lub
Burmistrza (w przypadku pomysłów dzielnicowych).
Wnioski o ponowną weryfikację nie będą opiniowane
przez zespół ds. budżetu partycypacyjnego.

Zmiana jest konsekwencją decyzji o niepowoływaniu
zespołów ds. budżetu partycypacyjnego (opisana w
dziale „zasady ogólne).

Głosowanie
Dodano możliwość głosowania na pomysły
ogólnomiejskie.

Zmiana jest konsekwencją dopuszczenia możliwości
zgłaszania pomysłów na poziomie ogólnomiejskim.

Głosowanie będzie odbywać się poprzez wybór
nie więcej niż 10 pomysłów na poziomie dzielnicowym
oraz nie więcej niż 5 pomysłów na poziomie
ogólnomiejskim (niezależnie od szacunkowego kosztu
realizacji projektów).

Zmiana wprowadzona w wyniku ewaluacji
poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego.
Zrezygnowano z głosowania „do kwoty”, ponieważ
metoda ta nie determinowała konieczności wyboru
tylko tych pomysłów, które są najbardziej potrzebne.
Częstym negatywnym zjawiskiem przy poprzedniej
metodzie było „dopełnianie koszyka”.

Każdemu wybranemu pomysłowi powinna zostać
przypisana ocena: „popieram” albo „nie popieram”.
Zaznaczenie pozycji „popieram” przy danym pomyśle
oznacza, że pomysł ten otrzymuje 1 punkt, natomiast
„nie popieram” oznacza, że pomysł otrzymuje -1 punkt.

Zdecydowano się na wprowadzenie głosowania
na skali „popieram” – „nie popieram” w związku
z uwagami, jakie wpłynęły w ramach ewaluacji
poprzednich edycji oraz podczas konsultacji
społecznych (umożliwienie zagłosowania przeciwko
pomysłowi).

Kryteria wyłonienia pomysłów do realizacji
Zrezygnowano z kryterium uzyskania min. 10% głosów
ważnych oddanych w danym obszarze.

Decyzja wynika ze zmiany sposobu głosowania
opisanej powyżej.

Do realizacji przejdą tylko te pomysły, które otrzymają
co najmniej 24 punkty dodatnie. Liczą się tylko głosy
ważne.

Określono minimalną liczbę punktów równą liczbie
podpisów poparcia, jakie musi dołączyć autor
zgłaszanego pomysłu.
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