RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
I.

Wstęp
1) Czego dotyczyły konsultacje społeczne? Dlaczego były organizowane?

W warszawskich dzielnicach zgodnie z wytycznymi Prezydent m.st. Warszawy, Hanny
Gronkiewicz-Waltz, w sprawie przygotowania budżetu, wprowadzony ma zostać budżet
partycypacyjny, polegający na tym, że mieszkańcy mają decydować o sposobie wydatkowania części
środków z budżetu dzielnicy (od 0,5 do 1% wydatków). Kwota środków przeznaczona do dyspozycji
mieszkańców w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wyniesie 271 315 zł. Wytyczne dotyczące ram
przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy zostały przekazane przez Centrum Komunikacji
Społecznej. Jednocześnie niektóre decyzje związane ze szczegółami przebiegu procesu w dzielnicy
zostały wypracowane przez specjalnie powołane Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.
2) Jaki był ich cel? Do kogo były adresowane?
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii oraz zgłoszenie uwag i propozycji przez
mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy
oraz podziału kwot na poszczególne obszary w związku z realizacją procesu budżetu
partycypacyjnego na rok 2015 oraz uzyskanie wniosków i uwag do procesów budżetu
partycypacyjnego realizowanego w dzielnicy w kolejnych latach.
3) W jakim terminie się odbywały?
2 grudnia – 31 grudnia 2013 roku
II.

Akcja informacyjna – przebieg akcji informacyjnej, czyli w jaki sposób informowano
o konsultacjach:
1)

Gdzie znajdowały się materiały informacyjne (plakaty / ulotki)?

Plakaty zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszaw, w placówkach oświatowych, bibliotekach, domach kultury na terenie Dzielnicy Rembertów.
2)

Czy były jakieś artykuły prasowe – jeśli tak, to gdzie i kiedy?

„Gazeta Rembertowska” Nr 7 grudzień 2013
3)

Na jakich stronach internetowych i portalach społecznościowych publikowane były
informacje o konsultacjach?

Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – www.rembertow.waw.pl
Strona internetowa Miasta Stołecznego Warszawy – www.konsultacje.um.warszawa.pl
Profil Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na Facebook’u – www.facebook.com

III.

Działania podjęte w ramach konsultacji
1) Gdzie były dostępne wszystkie konsultowane materiały informacyjne?

Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – www.rembertow.waw.pl
Strona internetowa Miasta Stołecznego Warszawy – www.konsultacje.um.warszawa.pl

2) W jakich formach zbierane były opinie mieszkańców – dokładne wymienienie
wszystkich sposobów zbierania opinii?
- w formie elektronicznej na adres rembertow.budzetpart@um.warszawa.pl
- pisemnie w Punkcie Podawczym Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28
- na spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym
3) Kiedy i gdzie odbyło się spotkanie/a informacyjno-konsultacyjne, kto je prowadził,
jaki był jego/ich przebieg?
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne odbyło się 17 grudnia 2013 roku o godz. 18.00 w Urzędzie
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28 sala 012. Poprowadzone zostało przez
przedstawiciela Fundacji Dobrych Rozwiązań oraz członków Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
W pierwszej części spotkania przedstawiciel Fundacji Dobrych Rozwiązań przedstawił prezentację
dotyczącą historii budżetu partycypacyjnego, wprowadzania budżetu partycypacyjnego w innych
krajach, a także w innych polskich miastach. Ponadto przedstawione zostały informacje dotyczące
budżetu m.st. Warszawy. Druga część została poprowadzona przez Przewodniczącego Zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, dotyczyła budżetu dzielnicowego
oraz szczegółów przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów. W trzeciej części
członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów oraz przedstawiciel
Fundacji Dobrych Rozwiązań odpowiadali na pytania mieszkańców. Pytania dotyczyły:
- Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – powołania,
składu, zadań
- akcji informacyjnej
- projektów - formularza zgłaszania projektów, weryfikacji
- głosowania

IV.

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
1) Ile komentarzy zamieszczono na platformie konsultacji społecznych; ile wpłynęło emaili; pism itp.?

Na adres rembertwo.budzetpart@um.warszawa.pl wpłynęły 4 maile.
2) Jeśli elementem konsultacji było spotkanie, jakie główne uwagi się pojawiały?
Mieszkańcy na spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym zgłaszali swoje uwagi do:

- harmonogramu przebiegu budżetu partycypacyjnego – za krótkie terminy na poszczególnych
etapach,
- etapu głosowania na projekty – propozycja oddawania zbiorczych kart do głosowania
3) Jeśli jest możliwość pogrupowania wątków, to należy napisać podsumowanie
głównych tematów.
Na adres rembertow.budzetpart@um.warszawa.pl wpłynęły uwagi dotyczące podziału kwot na
poszczególne obszary. Na spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym uwagi mieszkańców dotyczyły
terminów na poszczególnych etapach przebiegu budżetu partycypacyjnego oraz sposobu głosowania.
V.

Odniesienie się Dzielnicy do wszystkich zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i pomysłów –
wraz z uzasadnieniem.

l.p.
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Mieszkaniec

Podział kwot na obszary

Utworzenie punktów do
głosowania w
placówkach
oświatowych

W ramach "Konsultacji społecznych przebiegu
budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami" w
sprawie podziału terytorialnego dzielnicy oraz
przypisanych kwot do poszczególnych
obszarów, wnioskuję, aby była to jedna kwota
na całą Dzielnicę.
Bez większego sensu jest zrobić trochę tu,
trochę tam, trochę jeszcze gdzie indziej - tak
naprawdę pieniądze zostaną wydane, a efektów
widać raczej nie będzie. Po co podzielić
pieniądze na trzy i niewiele zrobić?
Przeznaczmy tę kwotę na jeden konkretny cel,
który będzie z pożytkiem dla rozwoju naszej
dzielnicy. Jeśli z obecnego budżetu udałoby się
zrealizować jedną dużą inwestycję z sukcesem,
to w kolejnych latach i na kolejnym osiedlu
będzie można zrealizować jakiś jeden duży
projekt. Jesteśmy jedną dzielnicą, niwelujmy
różnice międzyosiedlowe. Uważam, że tym
razem przydałby się remont (i dostosowanie do
potrzeb niepełnosprawnych) świetnie
działającego Domu Kultury na Nowym
Rembertowie (tym bardziej, że ta część osiedla
ostatnio jest pomijana w wydatkach
inwestycyjnych).
Wiem, że za podziałem na 3 była większość
członków zespołu, ALE WARTO PRZEMYŚLEĆ
SPRAWĘ JESZCZE RAZ.
Ponieważ Budżet Partycypacyjny, oprócz
wartości edukacyjnych, ma za zadanie poprawić
jakość życia mieszkańców Rembertowa w ich
ręce oddając decyzję odnośnie wydatkowania
określonej części budżetu dzielnicy na
inwestycje na zadanym obszarze, proponuję
zmianę opracowanego przez Zespół ds. budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy podziału budżetu.
Uzależnienie przydziału środków od ilości
obszarów, na które została podzielona dzielnica
uważam za niesprawiedliwy, gdyż
zaproponowane obszary różnią się zarówno
powierzchnią jak i gęstością zaludnienia.
Proponuję podział proporcjonalny, zależny od
powierzchni oraz liczby mieszkańców, którego
dotyczy.
Niezależnie od ilości X obszarów, na które
zostałaby podzielna dzielnica Rembertów,
proponuję podział budżetu według poniższego
wzoru:

Uwaga
nieuwzględniona
X

Uzasadnienie

Na spotkaniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów
ponownie został przedyskutowany i przegłosowany podział terytorialny dzielnicy oraz
podział kwot na poszczególne obszary.

X

Na spotkaniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów
ponownie został przedyskutowany i przegłosowany podział terytorialny dzielnicy oraz
podział kwot na poszczególne obszary.

x

Utworzenie punktów do głosowania w placówkach oświatowych nie jest możliwe z
uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr101, poz.926 ze zm.)
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Przedstawiciel Rady Osiedla
„Stary Rembertów”

Podział kwot na obszary

gdzie:
B - budżet
Ox - obszar Dzielnicy Rembertów o numerze
porządkowym x
P - powierzchnia
L - ludność
R - Rembertów
V - współczynnik istotności powierzchni i
ludności, zawiera się w przedziale zamkniętym
od 0 do 1.
Budżet dla danego obszaru zależałby od
stosunku powierzchni danego obszaru do
powierzchni dzielnicy oraz od liczby
mieszkańców danego obszaru do liczby
mieszkańców dzielnicy. Współczynnik istotności
powierzchni i ludności pozwalałby natomiast na
zwiększenie i zmniejszenie wagi ludności lub
obszaru przy podziale budżetu. W szczególności
przy V=0 budżet zależałby wyłącznie od liczby
mieszkańców a przy V=1 wyłącznie od
powierzchni danego obszaru. Współczynnik ten
proponuję ustalić na poziomie 0,5 przyjmując w
ten sposób równą istotność obydwu zmiennych.
Punkt Podawczy WOM i poczta internetowa
wydają się być wystarczającymi kanałami
komunikacji do zgłaszania projektów.
Zaproponowałbym jedynie wprowadzenie
minimalnej ilości podpisów wnioskodawców
pod zgłaszanym projektem by urząd i prace
zespołu nie zostały zablokowane nadmierną
ilością nieprzemyślanych projektów. Minimalną
ilość podpisów można ustalić jako określony
procent mieszkańców danego obszaru.
Dla potrzeb głosowania proponowałbym
utworzenie punktów do głosowania w
rembertowskich placówkach oświatowych.
Konsultacjom społecznym poddany jest
wypracowany przez Zespół ds. budżetu
partycypacyjnego podział terytorialny dzielnicy
oraz przypisane kwoty do poszczególnych
obszarów. Na podstawie §23, §3 ust. 1 i 2 pkt 5
Statutu Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy zgłaszam uwagi
dotyczące zaproponowanego podziału środków
z budżetu partycypacyjnego do poszczególnych
obszarów.
Wyrażamy Nasze niezadowolenie na fakt,
iż największe Osiedle na terenie Dzielnicy
Rembertów nie ma swojego przedstawiciela w
strukturach dzielnicowego Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego. Zostaliśmy, jako Rada Osiedla
pozbawieni tej możliwości, pomimo iż w idei
utworzenia zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego jest :

x

Na spotkaniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów
ponownie został przedyskutowany i przegłosowany podział terytorialny dzielnicy oraz
podział kwot na poszczególne obszary.

„W skład zespołu wejdą również:
(…)- po jednym radnym z działających rad
osiedli, wskazanych przez radę osiedla (liczba
osób zależy od liczby rad osiedli w dzielnicy).”
Na co w szczególności należy nałożyć nacisk, ze
względu na przyjęte rozwiązania które w sposób
szczególny godzą w interesy Mieszkańców
Osiedla „Stary Rembertów”. Na które to
rozwiązanie My, Radni Osiedla nie mieliśmy
żadnego wpływu. Gdyż zostaliśmy pozbawieni
możliwości udziału w Zespole ds. budżetu
partycypacyjnego jako przedstawiciele
największego Osiedla na terenie dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy.
Również sam podział kwot pieniężnych
jak i wyznaczone obszary są sprzeczne z liczbą
Mieszkańców – którym te środki mają służyć.
Liczby mieszkańców poszczególnych Osiedli są
przytoczone z danych dotyczących wyborów
Rad Osiedli opublikowanych przez Urząd
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Liczba mieszkańców Osiedla
„Nowy Rembertów” wynosi 2985 osób
Liczba mieszkańców
Osiedla „Pocisk” wynosi 1279 osób
Suma: 4264 osób
Liczba mieszkańców Osiedla „KawęczynWygoda” wynosi 2167 osób
Suma: 2167 osób
Liczba mieszkańców
Osiedla „Polanka” wynosi 3523 osoby
Liczba mieszkańców Osiedla
„Stary Rembertów” wynosi 6121 osób
Liczba mieszkańców Osiedla „Stary Rembertów
- Kolonia” wynosi 1677 osób
Suma: 11321 osób
Z łatwością można zauważyć iż zaproponowany
podział kwot pieniężnych jest błędny, wręcz
godzi w interesy największych Osiedli, Kawęczyn
– Wygoda 2167 osób, Nowy Rembertów 4264
osób, Stary Rembertów 11321 osób. Przy
zastosowaniu obecnego podziału środki
przyznane na jednego Mieszkańca w
poszczególnych obszarach przedstawiają się
w zaokrągleniu następująco:
Kawęczyn – Wygoda - 41,73 PLN/osoba
Nowy Rembertów
- 21,21 PLN/osoba
Stary Rembertów
- 7,99 PLN/osoba
Z danych tych wynika jasno jak nierówno są
traktowani poszczególni Mieszkańcy Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, w szczególności
Mieszkańcy obszaru Stary Rembertów.
Ideą budżetu partycypacyjnego jest to aby
Mieszkańcy decydowali o wydatkach,
angażowali się w działalności, natomiast w
Naszej Dzielnicy w chwili obecnej
przedstawiciele najliczniejszego Osiedla są
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Przedstawiciel Rady Osiedla
Stary Rembertów - Kolonia

Podział kwot na obszary

pozbawieni głosu a przyjmowane rozwiązania
jawnie uderzają w osoby zamieszkujące to
Osiedle.
Uważamy, że aby temu zaradzić należy:
- powrócić do idei przyznania całej kwoty
271 315 zł do wykorzystania dla całej dzielnicy
bez sztucznych podziałów na obszary,
- przypisać danym obszarom (już
zaproponowanym) odpowiedni
wskaźnik/przelicznik aby Mieszkańcy Dzielnicy
zostali potraktowani w sposób równy bez
lepszych i gorszych.
W imieniu Zarządu Osiedla Stary Rembertów
Kolonia, chciałem zgłosić zdecydowany sprzeciw
do proponowanego przez Zespół ds. budżetu
partycypacyjnego, podziału terytorialnego
naszej dzielnicy oraz przypisanych do
poszczególnych obszarów kwot.
Według propozycji Zespołu budżet który wynosi
271 315,-zł ma zostać podzielony na 3 równe
części.
Uważamy że taki podział jest niesprawiedliwy ze
względu na ilość mieszkańców zamieszkujących
poszczególne obszary.
Według uchwały Rady Dzielnicy ze stycznia 2012
r. uprawnionych czyli osób powyżej 18 roku
życia, w poszczególnych osiedlach wynosiła:
- Nowy Rembertów - 2985
- Kawęczyn- Wygoda - 2167
- Pocisk - 1279
- Stary Rembertów - Kolonia - 1677
- Stary Rembertów - 6121
- Polanka - 3523
Uwzględniając przyjęty przez Zespół podział
terytorialny, poszczególne obszary zamieszkuje:
- Kawęczyn +Wygoda - 2167 (12% ogółu)
- Nowy Rembertów + Pocisk - 4264 (24% ogółu)
- Stary Rembertów - Kolonia + Stary Rembertów
+ Polanka - 11321 (64% ogółu).
Przy zaproponowanym podziale mieszkańcy
Starego Rembertowa- Kolonia, Starego
Rembertowa oraz Polanki, otrzymują z budżetu
na jednego mieszkańca 7,99,-zł, w przypadku
mieszkańców Nowego Rembertowa wraz z
Pociskiem kwota ta wzrasta do 21,21,- zł,
wyjątkowo uprzywilejowane są jednak osiedla
Kawęczy oraz Wygoda, gdzie Zespół ds. budżety
partycypacyjnego proponuje na jednego
mieszkańca kwotę 41,73,-zł.
W związku z powyższym proponujemy podział
uwzgledniający ilość osób zamieszkujących
poszczególne obszary.

x

Na spotkaniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów
ponownie został przedyskutowany i przegłosowany podział terytorialny dzielnicy oraz
podział kwot na poszczególne obszary.

