Raport z konsultacji społecznych
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015 NA PRADZE PÓŁNOC
W dniach 02.12.2013 r. – 12.01.2014 r. odbyły się na Pradze Północ konsultacje społeczne
mające na celu włączenie mieszkańców w proces decyzyjny wydatkowania części środków
z budżetu m.st. Warszawy.
W związku z tym została zaprezentowana mieszkańcom idea budżetu partycypacyjnego oraz
przedstawione następujące zagadnienia do rozstrzygnięcia w formie ankiety :
1. Czy zaproponowany przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga
Północ brak podziału dzielnicy na podobszary jest wg Pani/Pana właściwym
rozwiązaniem?
2. Jeżeli jest Pan/Pani za podziałem dzielnicy, proszę zaproponować podział na
poszczególne podobszary i zaproponować podział środków w ramach ogólnej puli 1,1
mln zł.
3. Proszę zaproponować lokalizację punktów do głosowania nad zgłoszonymi
projektami.

Konsultacjom towarzyszyła wielotorowa akcja informacyjna, która odbyła się za pomocą
dostępnych form przekazu, poprzez rozmieszczenie na terenie dzielnicy plakatów, na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Północ oraz na Facebooku. Na profilu Społeczności
„Budżet partycypacyjny Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy” zamieszczane są aktualne
wiadomości, komunikaty oraz wszelkie materiały.
Drogą mailową, do większości Wspólnot Mieszkaniowych oraz do wszystkich wyrażających
zainteresowanie tematem rozsyłane są bieżące informacje na temat budżetu
partycypacyjnego i jego poszczególnych etapów.
W „Nowej Gazecie Praskiej” ukazały się ponadto artykuły (NGP Nr 20(513) z 20.11.2013 r.
oraz NGP Nr 1(516) z 15.01.2014 r.) a także felieton radnego Ireneusza Tondery,
przewodniczącego Zespołu ds. BP na tenże temat.
Mieszkańcy mogą uzyskać wszelkie informacje a także wyrazić swoją opinię zarówno w
formie tradycyjnej, papierowej w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego
15 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu) lub w formie elektronicznej,
kierując uwagi na adres e-mail: konsultacje.ppn@um.warszawa.pl.
Ponadto zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców,
które odbyło się 16.12.2013 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ. Na spotkaniu mieszkańcy
mogli osobiście wyrazić swoją opinię oraz dowiedzieć się na temat zasad realizacji
i przebiegu budżetu partycypacyjnego.
W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Moderatorem spotkania był Pan Michał Czapski
z Fundacji Dobrych Rozwiązań, organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu.
W ramach przeprowadzonego w spotkania konsultacyjnego mieszkańcy/ uczestnicy
spotkania zgłosili następujące zapytania i uwagi:
1. Jaki jest cel wprowadzania BP? Czy nie jest to akcja o podłożu politycznym, mająca
przysporzyć poparcie ekipie rządzącej?
2. Czy są już dostępne formularze, na których będzie można zgłaszać projekty?
3. Kiedy będzie dostępny informator –„Ile kosztuje Warszawa”?
4. Jakie są koszty wprowadzenia procesu BP do Warszawy?
5. Ile kosztuje zadanie realizowane przez FDR?
6. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach BP?
7. Postulat by informowanie o BP odbywało się poprzez administratorów budynków a także
ZGN na Pradze Północ.

8. Dzielenie obszaru Pragi Północ powinno odbywać się ze względu na zróżnicowanie
Dzielnicy.
9. Gdzie będzie można zgłaszać projekty?
10. Jaka będzie forma głosowania?
11. Czy będą urny do głosowania?
12. Co może być projektem?
13. Co będzie się działo w sytuacji gdy kosztorys projektu okaże się, że jest rozpisany na
większą kwotę, niż kwota wyłoniona w przetargu? Co będzie działo się z różnicą
w środkach?
14. Czy sieć ciepłownicza na terenie Pragi będzie realizowana?
15. Jeśli dana dzielnica podzieliła się na rejony i przypisała do nich kwoty, zaś w rejonie nie
będzie zgłoszonych projektów, to co stanie się ze środkami tam przeznaczonymi?
16. Kiedy odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami?
17. Osiedle Szmulowizna – potrzeba pozytywnego traktowania i nie zakładania, że nie
wpłyną z tego rejonu żadne projekty.
Zebrani mieszkańcy wypełnili również ankietę z pytaniami konsultacyjnymi Zespołu. Na
pytania odpowiedziały 24 osoby.
Odpowiedzi przedstawiały się następująco:
1. Czy zaproponowany przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy
Praga Północ brak podziału dzielnicy na podobszary jest wg Pani/Pana
właściwym rozwiązaniem?
Tak
17 (70%)
Nie
6 (26%)
Nie mam zdania
1 (4%)
2. Jeżeli jest Pan/Pani za podziałem dzielnicy, proszę zaproponować podział na
poszczególne podobszary i zaproponować podział środków w ramach ogólnej puli
1,1 mln zł.
Zaproponowane zostały następujące opcje:
- Szmulowizna 400 tys,; Stara Praga 300 tys.; Nowa Praga 200 tys.; Pas Nadwiślany 300 tys.
- wg Miejskiego Systemu Informacji – Nowa Praga, Stara Praga, Szmulowizna, Pelcowizna
- 4-6 obszarów zgodne z podziałem mapowym: Pelcowizna, Szmulowizna, Nowa Praga itd.;
podział środków: jednakowy
W odniesieniu do powyższego zapytania w ankietowany podniósł następującą kwestię: czy
wskazanie obszarów wyklucza stworzenia projektu ogólnodzielnicowego? Czy możliwe jest
łączenie inicjatyw?
3. Proszę zaproponować lokalizację punktów do głosowania nad zgłoszonymi
projektami.
- szkoły
- urząd dzielnicy
- dom kultury
- przedszkola
- parafie
- biblioteka przy ul. Skoczylasa

- biblioteki publiczne
- ZGN oraz poszczególne administracje
- RSM Praga
- przychodnie
- kino
- lokalizacja jak obwodowe komisje wyborcze
- skrzyżowanie Inżynierska/11 Listopada/ Stalowa
- CH Wileńska
- Liceum im. Władysława IV
- Jagiellońska (szkoła wyzsza)
- Kawęczyńska
- Pl. Hallera
- budynek Bazyliki NSJ
- budynek Gimnazjum na Otwockiej 3
- siedziba Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
- biblioteka publiczna na Ząbkowskiej,
- szkoła podstawowa na Kawęczyńskiej 2,
- wybrany budynek na terenie dawnej fabryki wódek Konseser,
- tymczasowa siedziba Muzeum Warszawskiej Pragi na Ząbkowskiej
Spośród powyższych odpowiedzi najwięcej wskazań zanotowano na Urząd dzielnicy (13
odpowiedzi – 57%) i na ZGN z administracjami (9 odpowiedzi – 39%).
W ramach konsultacji w formie papierowej i elektronicznej złożono także następujące
wnioski:
1. Formularze na projekty i podpisy powinny być już zatwierdzone.
2. O przyjęciu/odrzuceniu wniosków (projektów) powinien decydować zespół, który został
powołany.
3. W formularzu na zgłaszanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego jest zbyt mało
miejsca w rubrykach dla 15 osób popierających projekt. W takim razie czy można dołączyć
listę do formularza, czy Urząd Dzielnicy stworzy wzór takiej listy dołączonej do formularza?
4. Uwaga dot. organizacji spotkania - niewłaściwe usytuowanie miejsc uczestników
spotkania.
5. Przemysław Wiśniewski napisał: Szanowni Państwo, jestem członkiem Fundacji ZACZYN
(www.zaczyn.org), która od stycznia rozpoczyna na Pradze i w Śródmieściu realizację cyklu
"Zdaniem Seniora". Jedno ze styczniowych spotkań chcielibyśmy poświęcić budżetowi
partycypacyjnego dla Pragi. Seniorzy bardzo często nie mają wiedzy o ważnych społecznych
inicjatywach powstających na styku samorządu, organizacji pozarządowych, nieformalnych
grup mieszkańców. Chcielibyśmy im pokazać o co w ogóle chodzi w budżecie
partycypacyjnym, gdzie się sprawdził, jak wygląda postęp prac na Pradze. Czy członkowie
zespołu ds. budżetu zechcieliby wziąć udział w takim spotkaniu? Panie Przewodniczący
Tondera? Panie wiceprzewodniczący Cecuda? Zapraszamy zwłaszcza w czwartki o godzinie
11.00. Od 16 stycznia będziemy się spotykać w Bibliotece Publicznej przy Skoczylasa 9.
6. Michał Krakowski zgłosił następujące spostrzeżenia i uwagi na temat odbytego spotkania
konsultacyjnego z mieszkańcami:
-Konsultacje były zaplanowane na godzinę 17.30, ale rozpoczęły się 20 minut później z
powodu nie odpowiedniego przygotowania (brak rzutnika).
- Sala Konferencyjna Urzędu Dzielnicy była słabo ogrzewana oraz było zimno.
- Zespół nie przygotował dla mieszkańców żadnego poczęstunku w postaci ciepłego napoju
(kawa, herbata) i zakąsek(np. paluszki). Mieszkańcy źle to odebrali (po wyjściu spotkałem
się z takimi opiniami).
- Wspomniano o formularzach, ale ich nie przedstawiono mieszkańcom do wglądu.
7. Józef Przetakiewicz napisał: Podział Dzielnicy nad podobszary i związany z tym podział
środków uważam za propozycję, której ewentualna realizacja przyniesie tylko nowe,

dodatkowe problemy. Ograniczoność środków, trudności w zrealizowaniu celów wspólnych
dla całej Dzielnicy, "wyrywanie" środków przez podobszary, dalsze pogłębianie różnic
rozwojowych pomiędzy poszczególnymi fragmentami dzielnic to tylko podstawowe
mankamenty przedstawionej propozycji. Rozpropagowanie wśród mieszkańców potrzeby
przedstawiania lokalnych propozycji i pomysłów, utwierdzanie w przekonaniu szans na ich
zrealizowanie, zachęcanie do współpracy i nagradzanie za tę współpracę to moim zdaniem
istotniejsze cele, którym należałoby poświęcić czas, energię i pieniądze.
Na spotkaniu w dn. 16.01.2014 r. Zespół ds. budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga
Północ zapoznał się i dokonał analizy wszystkich zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag
i postulatów. Stwierdzono, iż większość z nich miała charakter organizacyjny, zaś pytania
odnosiły się zazwyczaj do trybu i zasad składania wniosków. Uwagi zostały przyjęte i ujęte w
odpowiednich zapisach Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 2015.
W podsumowaniu stwierdzić należy, iż w trakcie przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy
biorący w nich udział w większości poparli pomysł potraktowania Pragi Północ jako jednego
obszaru i opowiedzieli się za przedstawianiem projektów o charakterze ogólnodzielnicowym.
Jako miejsce przeprowadzenia głosowania wskazano siedzibę Urzędu Dzielnicy Praga
Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. Wypracowane zostały ponadto formy komunikacji oraz
zasady i tryb przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego.
Efektem końcowym przeprowadzonych konsultacji społecznych jest Uchwała Zarządu
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na rok 2015, która stanowi
odzwierciedlenie postulatów i oczekiwań mieszkańców w temacie budżetu partycypacyjnego.

