RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
nt. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
I Wstęp:
31 grudnia 2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budżetu partycypacyjnego 2015
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Konsultacje dotyczyły włączenia się mieszkańców dzielnicy
w proces kształtowania zasad oraz wdrażania budżetu partycypacyjnego i wpływu na to, jak zostanie
podzielona kwota 2 643 000 zł z budżetu Dzielnicy Śródmieście na 2015 rok.
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Dzielnicy Śródmieście na temat stanowiska
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w sprawie sposobu rozdysponowania kwoty 2 643 000 zł
z budżetu dzielnicy. W toku swojej pracy ww. Zespół zaproponował bowiem, aby wyznaczoną kwotę
przeznaczyć na projekty dla całej dzielnicy, nie dzieląc jej na mniejsze obszary (np. osiedla). Przyjęcie
takiego stanowiska wiąże się z tym, że w ramach budżetu partycypacyjnego można zgłaszać projekty
na łączną kwotę 2 643 000 zł. Stanowisko to zostało poddane pod konsultacje społeczne, które trwały
do końca 2013 roku.
W ramach konsultacji odbyło się 5 otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych
dla mieszkańców w terminach 9-19 grudnia 2013 roku oraz jedno spotkanie dla Młodzieżowej Rady
Dzielnicy w dniu 20 grudnia 2013 roku.
II Akcja informacyjna, czyli w jaki sposób informowano o konsultacjach:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek oraz Naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji Mirosław Pawłowski odwiedzali licea i gimnazja ulokowane na terenie Śródmieścia,
edukując i dyskutując z młodzieżą na temat budżetu partycypacyjnego, podziału terytorialnego
dzielnicy oraz korzyści dla mieszkańców, które przyniesie wdrożenie projektu. Łącznie odbyło się
6 takich spotkań w terminie od 10 do 17 grudnia 2013 roku.
W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Dzielnica Śródmieście założyła i regularnie prowadzi
specjalny profil na Facebooku, poświęcony wyłącznie budżetowi partycypacyjnemu w dzielnicy
(facebook.com/partycypacja.srodmiescie), przygotowała materiały graficzne (plakat – 1.050 egz.,
ulotka – 30.000 egz., zakładka – 5.000 egz., mapka – 5.000 egz., kalendarzyk – 5.000 egz.) oraz
multimedialne (spot) dotyczące budżetu partycypacyjnego.
Wyżej wymienione materiały były dostępne w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami (administracje), Zarządzie Terenów Publicznych,
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Śródmieście, Domu Kultury Śródmieście, Młodzieżowych Domach
Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji, w siedzibach Rad Osiedli. Dostarczono je również do wspólnot
oraz spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto plakat informacyjny został zawieszony na słupie
reklamowym przy siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście – ekspozycja miała miejsce dwukrotnie.
Spot informacyjny zamieszczony został na YouTube, na stronie oraz profilu FB Dzielnicy Śródmieście,
na profilu FB poświęconym BP w Dzielnicy Śródmieście, na stronie Domu Kultury Śródmieście oraz na
stronach Biblioteki i Młodzieżowych Domów Kultury. Spot emitowany jest również na ekranie LED w
Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście. Przekazanych zostało również 45
pendrive’ów z nagranym spotem i materiałami informacyjnymi o budżecie partycypacyjnym (w tym
projekt formularza i regulaminu) dla Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w celu dalszej
dystrybucji. Trwają także rozmowy z celu zamieszczenia spotu na ekranach w miejskich autobusach
oraz na dużym ekranie u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich.

Ukazało się ogłoszenie prasowe w gazecie „Południe” w dniu 5 grudnia 2013 roku, informujące
o spotkaniach konsultacyjnych w Dzielnicy Śródmieście oraz w gazetach lokalnych: Rady Osiedla
Koszyki „Na Koszykach” w numerze 7, liczba egz. Ok. 500 sztuk i Rady Osiedla Krucza „Kuryer” nr 4,
liczba egz. ok. 450.
Informacje publikowane były na stronach i portalach społecznościach o budżecie partycypacyjnym:
http://www.rdc.pl/informacje/srodmiescie-tworzy-budzet-obywatelski-mieszkancy-wydadza-26-mlnzl/
http://www.rdc.pl/informacje/krzysztof-czubaszek-teraz-do-decyzji-beda-dopuszczeni-mieszkancyposluchaj/
http://krzysztofmroz.blog.onet.pl/2013/12/10/budzet-partycypacyjny-w-poszczegolnych-dzielnicachwarszawy/
http://partycypacjaobywatelska.pl/wiadomosc/zdaniem-seniora-spotkanie-o-budzeciepartycypacyjnym-w-warszawie-15-16-stycznia/
http://www.politykawarszawska.pl/index.php/article/370
http://oknonawarszawe.pl/blog/archives/tag/budzet-partycypacyjny-konsultacje-spolecznewarszawa
http://www.toportal.pl/info12425,1
http://www.magazyngmina.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=483:pomyslymieszkancow-za-budzetowe-pieniadze
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20131003/budzet-partycypacyjny-jak-sie-robi-wwarszawie
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/896278.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/951020.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/918791.html
http://konsultacje.um.warszawa.pl/budzet-konsultacje-srodmiescie
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15211002,Budzet_obywatelski__wez_udzial_w_podzi
ale_25_mln_zlotych.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,14692503,Przyjdz_na_debate_z_Gronkiewicz_Waltz__
Warszawa_Obywatelska.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,14706177,Hanna_Gronkiewicz_Waltz__mam_papier_
_mam_dlugopis.html
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/2112664,trwaja-konsultacje-na-temat-budzetustolicy,id,t.html
III Działania podjęte w ramach konsultacji:
Na spotkaniach konsultacyjnych zbierane były opinie na temat budżetu partycypacyjnego
od mieszkańców i zapisywane przez członków zespołu do spraw BP. Opinie zbierane były także
za pomocą ankiety dostępnej na spotkaniach i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Istniała też
możliwość pisania na adres partycypacje@srodmiescie.warszawa.pl.
Spotkania prowadzili członkowie Zespołu ds. BP w Dzielnicy Śródmieście

Spotkania informacyjno-konsultacyjne odbyły się:
9 grudnia 2013 r., Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilcza 53. Prowadzący spotkanie: Daniel Łaga
10 grudnia 2013 r., Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście,
ul. Szwoleżerów 5. Prowadzący spotkanie: Daniel Łaga, Katarzyna Wiśniewska, Małgorzata Mazur
11 grudnia 2013 r., Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Lewartowskiego 2. Prowadzący spotkanie: Mirosław
Pawłowski (sekretarz Zespołu ds. BP w Dzielnicy Śródmieście)
12 grudnia 2013 r., Gimnazjum nr 38, ul. Świętokrzyska 38. Prowadzący spotkanie: Grzegorz
Walkiewicz, Mirosław Pawłowski
19 grudnia 2013 r., Gimnazjum nr 36, ul. Polna 7. Prowadzący spotkanie: Michał Czapski (Fundacja
Dobrych Rozwiązań), Mirosław Pawłowski
20 grudnia 2013 r., Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43. Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Śródmieście zaprosiła przedstawicieli Zespołu ds. BP na uroczystą 19. Świąteczną Sesję MRDŚ V
Kadencji. Celem wizyty było przedstawienie młodym radnym założeń BP w Dzielnicy Śródmieście
i przeprowadzenie konsultacji. Prezentację i konsultacje poprowadził Mirosław Pawłowski (sekretarz
Zespołu ds. BP w Dzielnicy Śródmieście).
Przebieg spotkań:
Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych prowadzący spotkania informacyjno-konsultacyjne
przedstawili w formie prezentacji multimedialnej informacje dot. procesu budżetu partycypacyjnego.
Przekaz obejmował krótką informację wyjaśniającą założenia procesu budżetu partycypacyjnego, jak
konstruowany jest budżet dzielnicowy i jakie są zadania własne dzielnicy oraz o przygotowywanych
zasadach przebiegu budżetu partycypacyjnego.
Przekazano mieszkańcom materiały informacyjno-promocyjne: ulotki z harmonogramem prac
i działań dot. BP w Dzielnicy Śródmieście, mapki Śródmieścia, kalendarzyki kieszonkowe, zakładki
oraz projekt regulaminu i formularza zgłoszeniowego.
Druga część spotkania była poświęcona konsultacjom społecznym dot. wypracowanej przez
śródmiejski Zespół ds. BP decyzji związanej z brakiem podziału terytorialnego dzielnicy, a co za tym
idzie brakiem podziału kwoty 2 643 000 zł. Prowadzący uzasadniali decyzję Zespołu, prosząc
o ustosunkowanie się do niej w formie ankiety. Pytanie z ankiety: Czy zaproponowany przez Zespół
ds. budżetu partycypacyjnego brak podziału terytorialnego dzielnicy jest według Ciebie dobrym
rozwiązaniem? Tak, nie, inny podział, jaki?
Po zebraniu ankiet rozpoczęła się część dyskusyjna oraz pytania zadawane przez mieszkańców.
Uczestnicy zgłaszali również uwagi i wątpliwości dot. realizacji kolejnych etapów budżetu
partycypacyjnego. Na pytania i wątpliwości odpowiadali uczestniczący w spotkaniu członkowie
Zespołu ds. BP.
IV Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
Na platformie konsultacji społecznych nie odnotowaliśmy pytań dotyczących bezpośrednio
Śródmieścia, wpłynęły cztery maile z pytaniami. Elementem konsultacji była również ankieta.
Jej wyniki to: złożono 65 ankiet, 57 było za brakiem podziału na obszary i przyporządkowaniem kwot,
7 było za podziałem oraz 1 ankieta za innym podziałem. Ponadto mieszkańcy zgłosili możliwość
wystąpienia problemów z oszacowaniem kosztów projektu (tu mieszkańcy będą oczekiwać
konkretnych porad wskazówek). Wątpliwość budziła identyfikacja osób przez Internet podczas
głosowania na projekty - jak zidentyfikować nastolatka. Inne uwagi to niezrozumiałe słownictwo dla
przeciętnego mieszkańca (powinno być raczej: budżet udziałowy, budżet obywatelski), oraz że wersja

papierowa formularza – rubryki do wypełniania opisu projektu oraz wstępny kosztorys powinny
zwierać więcej miejsca.
W trakcie spotkań informacyjnych pojawiały się pytania takie jak:
Od którego roku życia można głosować na projekt? Czy można zgłosić projekt realizacji galerii
plenerowej? Jeśli tak, pytanie: kto będzie opiekował się tym miejscem w kolejnych latach
po realizacji?, Czy można głosować przez Internet? Czy elektronicznie głosujemy tylko raz? A czy nie
można więcej, np. w innej dzielnicy ktoś zagłosuje drugi raz? Czy wspólnota mieszkaniowa może
złożyć projekt? Gdzie sprawdzić, do kogo należy grunt, na którym chcemy zrealizować inwestycję?
Czy pomysłodawcy projektu wskazują realizatora swojego pomysłu? Czy projektodawca ma nadzór
nad swoim projektem? Kto pomoże zrobić kosztorys do projektu, ponieważ starsze osoby
nie orientują się w cenach, nie korzystają z Internetu? Kiedy i gdzie będą dostępne formularze
zgłoszeń projektów? Kto weryfikuje projekty? Czy grupa 15 osób popierających projekt może
podpisać się w tym samym składzie na innych projektach? Co w sytuacji, gdy wpłyną takie same
projekty przygotowane przez różne grupy mieszkańców?
Zestawienie wszystkich pytań i uwag znajduje się w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nt. budżetu partycypacyjnego
w Dziennicy Śródmieście m.st. Warszawy
V Podsumowanie:
Główną ideą, jaka przyświeca założeniom budżetu partycypacyjnego, jest edukacja mieszkańców
na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami
finansowymi dotyczącymi funkcjonowania dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu w proces decydowania
o wydatkach miejskich mieszkańcy dowiadywali się więcej o tym, jak powstaje budżet dzielnicy i jej
jednostek, a także o tym, skąd biorą się środki zasilające budżety samorządowe.
Po zebraniu wszystkich ankiet konsultacyjnych oraz dyskusji na temat budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Śródmieście Zespół do spraw BP w Dzielnicy Śródmieście ustalił, że podział dzielnicy na
mniejsze obszary i przyporządkowanie im określonych kwot jest ograniczeniem i w swoim założeniu
będzie dzielił, a nie łączył mieszkańców dzielnicy. To mieszkańcy w trakcie procesu budżetu
partycypacyjnego mają określić swoje potrzeby i w sposób naturalny poprzez zgłaszanie projektów,
a następnie głosowanie, zostaną określone podziały, potrzeby, a tym samym zostaną
przyporządkowane kwoty. Dlatego też w wyniku konsultacji Zespół podtrzymuje swoje stanowisko
w sprawie sposobu rozdysponowania kwoty 2 643 000 zł, która zostanie przeznaczona w całości
na projekty dla całej dzielnicy. Brak podziału dzielnicy na obszary (wypracowany w toku konsultacji
społecznych i zaaprobowany przez mieszkańców) ma zagwarantować maksymalnie wysoką swobodę
działania mieszkańców w zakresie składania projektów.
W związku z powyższym przyjęcie takiego stanowiska wiąże się z tym, że w ramach budżetu
partycypacyjnego można zgłaszać projekty na łączną kwotę do 2 643 000 zł. Zespół ustalił również,
aby w uchwale Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie budżetu partycypacyjnego znalazł się
zapis mówiący, że powyższa kwota przeznaczona będzie do rozdysponowania w ramach jednego
obszaru obejmującego Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy, a w przypadku inwestycji – tylko na
terenach i w obiektach stanowiących własność m.st. Warszawy, w pozostałych przypadkach – brak
ograniczeń).
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PYTANIE: Jak zweryfikować osobę
małoletnią podczas głosowania?

Przygotowania
projektu

PYTANIE: Czy zgłaszając projekt
inwestycyjny trzeba znać własność
gruntu?

Zakresu projektów

PYTANIE: Czy można złożyć projekt na
wymianę turystyczną?

Przygotowania
projektu

tak

tak

W zależności od
PYTANIE: Czy można złożyć projekt na charakteru projektu
zagospodarowanie parteru budynku (pozainwestycyjne
(budynek należy do wspólnoty)
mogą być realizowane
na terenach
pozamiejskich)

30.

31.

32.

33.

mieszkaniec

mieszkaniec

PYTANIE: Kiedy składamy projekty

Zgłaszanie projektu

mieszkaniec

PYTANIE: Czy formularze są już
Formularza
dostępne?
zgłoszenia
propozycji projektu

mieszkaniec

35.

mieszkaniec

46.

mieszkaniec

38.

Przygotowania
projektu

PYTANIE: Gdzie dostępne są
formularze

mieszkaniec

34.

37.

Przygotowania
projektu

PYTANIE: Czy można złożyć projekt na
założenie klubokawiarni? Jeśli tak, czy
można w kosztorys projektu wliczyć
koszt wynajmu lokalu i to kto będzie
prowadził takie miejsce w kolejnych
latach?

Tak – tylko na
terenach należących
do m.st. Warszawy,
należy wliczyć koszty –
podmiot prowadzący
wyłoniony zostanie w
drodze przetargu.
Urząd Dzielnicy, strony
internetowe Dzielnicy
oraz Centrum
Komunikacji
Społecznej
Projekty składane są
od 20 stycznia do 9
marca.
Formularze są
dostępne.

Urząd Dzielnicy, strony
internetowe Dzielnicy
PYTANIE:
Kiedy
i
gdzie
będą
dostępne
oraz Centrum
Formularza
formularze zgłoszeń projektów?
zgłoszenia
Komunikacji
propozycji projektu
Społecznej –
formularze są już
dostępne.
Projekty podlegają
weryfikacji na
posiedzeniu Zespołu
ds. Budżetu
PYTANIE: Kto weryfikuje projekty?
Weryfikacji
Partycypacyjnego oraz
projektów
Wydział/Jednostka
wyznaczone do
ewentualnej realizacji
projektu.
PYTANIE: Czy już są dostępne
Formularza
Formularze są
formularze Zgłaszania Projektu?
zgłoszenia
dostępne
propozycji projektu

mieszkaniec

Formularza
PYTANIE: Czy formularz Zgłaszania
zgłoszenia
projektu jeszcze ulegnie zmianie?
propozycji projektu

mieszkaniec

Przygotowania
projektu

PYTANIE: Czy będzie przygotowana
informacja-pomoc dot. wypełnienia
rubryki Formularza związana z

Jest już dostępna
ostateczna wersja
formularza
Będą przygotowane
materiały pomocowe

kosztorysem? (np. koszty robót
budowlanych)

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

PYTANIE: Czy grupa 15 osób
popierających projekt może się
podpisać w tym samym składzie na
innych

Tak

mieszkaniec

Weryfikacji
projektów

PYTANIE: Gdzie będzie można
zapoznać się ze złożonymi
projektami?

Będzie można się z
nimi zapoznać w
zakresie jaki będzie
wyznaczony przez
preselekcję
(maksymalnie 50
projektów)

mieszkaniec

Głosowania na
projekty

PYTANIE: Jakie informacje o złożonym Będą udostępnione
wszystkie dostępne
projekcie będę dostępne?
informacje

mieszkaniec

Przygotowania
projektu

PYTANIE: Kto może zgłaszać projekty

mieszkaniec

Przygotowania
projektu

mieszkaniec

Realizacji projektu

mieszkaniec

Przygotowania
projektu

mieszkaniec

mieszkaniec

Realizacji projektu

Realizacji projektu

PYTANIE: Kto będzie je realizował

PYTANIE: Gdzie można skonsultować
pomysł?

PYTANIE: Jeśli realizacji projektu nie
uda się zamknąć w danym roku
(czynniki niezależne od wykonawcy)
czy projekt może przejść na następny
rok? I z jakich środków zostanie
dokończony.
PYTANIE: Jeśli wybrany projekt został
wybrany i nie został zrealizowany
przez wykonawcę z jego winy, a jest

Każdy może zgłaszać
(wymagane poparcie
15 osób)
Projekty będą
realizować
Wydziały/Jednostki
Dzielnicy odpowiednie
dla obszaru
merytorycznego w
jakim mieści się
projekt
Pomysły można
skonsultować na
organizowanych w tym
celu spotkaniach
informacyjnych

Można realizować
tylko projekty
obejmujące jeden rok
budżetowy

PYTANIE PRZEKAZANO DO CKS

Realizacja takiego
projektu jest kwestią
dobrej woli Rady
Dzielnicy/Zarządu

PYTANIE PRZEKAZANO DO CKS

projektem interesującym (wybranym
przez mieszkańców), to czy jego
realizacja może przejść na następny
rok?

47.

48.

49.

50.

51.

52..

53.

54.

mieszkaniec

mieszkaniec

mieszkaniec

Realizacji projektu

Realizacji projektu

Realizacji projektu

PYTANIE: Jak zagwarantować będzie
jakość realizacji projektów?

Przygotowania
projektu

mieszkaniec

Przygotowania
projektu

mieszkaniec

mieszkaniec

mieszkaniec

PYTANIE: Czy będzie możliwe łączenie
Tylko jeżeli autorzy
projektów?
wyrażą taką wolę

PYTANIE: Co w sytuacji, gdy wpłyną
takie same projekty?

mieszkaniec

Przygotowania
projektu

Dzielnicy

PYTANIE: Jak oszacować koszty
eksploatacji inwestycji w następnych
latach?

PYTANIE: Gdzie można znaleźć
wszystkie informacje o BP?

Każdy będzie podlegał
takim samym prawom
– będzie można
odrzucić powtarzające
się projekty na etapie
preselekcji
Wszystkie będą
realizowane w oparciu
o polskie prawo oraz
polskie normy

Można prosić o pomoc
w Urzędzie

Na stronach
internetowych
Dzielnicy Śródmieście

PYTANIE: Gdzie dowiedzieć się o
Można pytać w
planach inwestycyjnych dzielnicy,
urzędzie dzielnicy
żeby ich nie dublować w projektach?
Śródmieście

PYTANIE: Czy brak podziału nie jest
zagrożeniem?

POSTULAT: zmiany nazwy budżet
partycypacyjny (słowo niezrozumiałe
dla przeciętnego obywatela) na
budżet udziałowy.

Brak podziału może
spowodować, iż nie
zostanie wykorzystana
pełna przeznaczona na
realizację budżetu
partycypacyjnego
suma
Nie ma takiej
możliwości

55.

56.

POSTULAT: Projekty powinny być
oznaczane znakiem jakości

mieszkaniec

POSTULAT: Trzeba dokładnie określić
czego nie może dotyczyć
wniosek/projekt.

mieszkaniec

Projekty będą
realizowane w oparciu
o obowiązujące w
Polsce normy oraz
prawo
Zostało to określone w
regulaminie oraz
uchwale Dzielnicy
Śródmieście

UWAGA: Zespół ds. BP zgłosił uwagę

57.

Zespół ds. BP w
Dzielnicy Śródmieście

Regulaminu

do zapisu: „Liczba projektów na dany
obszar nie powinna przekroczyć 50”,
według którego dzielnica, która nie
dokona podziału na obszary, będzie
traktowana jako jeden obszar.
W konsekwencji
tego
zapisu
w Śródmieściu będzie ograniczenie
wynoszące 50 projektów poddanych
pod
głosowanie
mieszkańców
Warszawy ograniczenie do 50
projektów
na
obszar
jest
niesprawiedliwe:
-Dzielnice, które dokonały podziału,
będą mogły zrealizować wielokrotnie
więcej projektów w ramach BP niż
Śródmieście.
-W
przypadku
gdy
większość
projektów zostanie złożonych na
małe kwoty, może zaistnieć sytuacja,
że w dzielnicach takich jak
Śródmieście w ramach 50 projektów
nie wykorzystana zostanie cała pula
budżetu partycypacyjnego

58.

mieszkaniec

UWAGA: rubryki :opis projektu,
Formularza
wstępny kosztorys, koszty
Limity zostały
zgłoszenia
eksploatacji powinny zawierać więcej
zwiększone
propozycji projektu miejsca na formularzu.

Nie uwzględniono

PYTANIE PRZEKAZANO DO CKS

59.

60.

61

UWAGA: Podział dzielnicy na
terytoria jest ograniczeniem,
ponieważ determinuje podział kwot i
dzieli, a nie łączy

mieszkaniec
regulamin

UWAGA: zmiana treści § 2. 2. Na: Ogólną
kwotę przeznaczoną na potrzeby
przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy oraz
podział dzielnicy na obszary lub jego
brak, o których mowa w § 9, wraz z
kwotami przypisanymi poszczególnym
obszarom określa Zarząd Dzielnicy na
podstawie propozycji zespołu”.

Precyzyjność sformułowań. Ujednolicenie zapisów w
paragrafie 2 i 9.

regulamin

UWAGA: do § 3: Projekty powinny
mieścić się w zakresie zadań własnych
Miasta Stołecznego Warszawy, które
dotyczą
mieszkańców
właściwej
dzielnicy.

Zadania własne m. st. Warszawy mają szerszy zakres niż
zadania, które mogą realizować dzielnice.

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Projekty
powinny
mieścić
się
w zakresie zadań dzielnic określonych w
ustawie z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju
miasta stołecznego Warszawy, statutach
dzielnic i Uchwale Nr XLVI/1422/2008
Rady m. st. Warszawy z dnia 18 grudnia
2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom
m.st.
Warszawy
o
wykonywania
niektórych zadań i kompetencji m.st.
Warszawy.

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

regulamin

62

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Dzielnica Śródmieście
nie wniosła podziału
na obszary

UWAGA: zmiana § 4. Na: Dopuszcza się
ewentualną modyfikację projektów przez
właściwą komórkę organizacyjną urzędu
danej dzielnicy m.st. Warszawy, w której
i przez którą będzie realizowany projekt z
poszanowaniem oryginalnej formy, w
celu ich wykonania zgodnie z wymogami
wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

Precyzyjność sformułowań. Nie jest doprecyzowane, kto
może dokonywać modyfikacji.

63

64

regulamin

UWAGA: zmiana § 10. 2 na: Do
formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa w ust. 1 należy dołączyć listę z
podpisami co najmniej 15 osób
popierających projekt

Precyzyjność sformułowań.

regulamin

UWAGA: zmiana § 12. 5. Jeżeli formularz
zawiera braki formalne a doręczono go
po dniu 16 lutego 2014 r. właściwa
komórka organizacyjna urzędu dzielnicy
może wezwać do ich usunięcia w
wyznaczonym terminie z informacją, że
ich nieusunięcie spowoduje
pozostawienie projektu bez rozpoznania
albo pozostawić projekt bez rozpoznania

Precyzyjność sformułowań. Sformułowanie „może”
pozwala na uznaniowość przy wzywaniu do uzupełnienia
braków formalnych. Czyli jednych wezwie a drugich z
jakichś przyczyn nie wezwie?

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Sformułowanie „może” pozwala na
uznaniowość przy wzywaniu do
uzupełnienia braków formalnych. Czyli
jednych wezwie a drugich z jakichś
przyczyn nie wezwie

regulamin

65

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

UWAGA: zmiana § 17.1. na: W każdym
obszarze terytorialnym, dla którego
można było zgłaszać projekty, odbywa się
przynajmniej jedno spotkanie
dyskusyjne, na temat projektów
poddanych pod głosowanie.
3. Celem spotkań jest prezentacja
projektów przez projektodawców dla
danego obszaru oraz dyskusja nad tymi
projektami

regulamin

66

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

UWAGA: zamiana § 24. Na: W przypadku
nierozdysponowania wszystkich środków
przeznaczonych na projekty o
charakterze ogólnodzielnicowym lub
lokalnym, możliwe jest przesunięcie tych
środków przez Zarząd Dzielnicy na
podstawie propozycji Zespołu pomiędzy
projekty o najwyższej frekwencji w

Na spotkaniach omawiane będą projekty pozytywnie
zweryfikowane i skierowane do preselekcji, nie
wszystkie zgłoszone.

Projektodawca nie musi być mieszkańcem danego
obszaru

Precyzyjność sformułowań. Nie jest jasny sens
sformułowania „pomiędzy projekty o najwyższej
frekwencji w głosowaniu” – należy określić kto decyduje
o przesunięciu np. Zarząd Dzielnicy na podstawie
propozycji Zespołu

głosowaniu

67

68

69

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Karta do
glosowania

Proces głosowania

Karta głosowania na projekty powinna
mieć nazwę jakiej dotyczy dzielnicy
UWAGA: Doprecyzowanie zakresów
odpowiedzialności w procesie
głosowania.

Mieszkańcy powinni mieć kartę z czytelną informacją,
aby wiedzieli, że głosy oddają na projekty w jednej
dzielnicy

Proces głosowania musi być jasny dla mieszkańców.

Doprecyzowanie treści odpowiednich
paragrafów regulaminu

Proces głosowania

UWAGA: CKS powinien dokonywać
zliczenia głosów oddanych w głosowaniu
bezpośrednim, elektronicznym i
korespondencyjnym.

CKS jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację
procesu budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie.

UWAGA: Nie jest określona rola
Zarządów Dzielnic na poszczególnych
etapach.

70

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Proces głosowania

Zarząd Dzielnicy powinien zatwierdzać
listy projektów poddanych pod
głosowanie oraz rekomendowanych do
realizacji przed ich upublicznieniem

Zarząd Dzielnicy odpowiada za realizację załącznika
dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy

UWAGA: Stosowanie zgody opiekuna
prawnego w postaci załączników do
formularza zgłoszeniowego i karty do
głosowania może utrudniać weryfikację
projektów i kart do głosowania w
przypadku rozłączenia dokumentów.

71

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Proces składania
wniosków

Nie jest określony sposób wyrażenia
zgody w głosowaniu elektronicznym

Takie rozwiązanie będzie wygodniejsze dla mieszkańców

Treść załączników dot. zgody opiekuna
prawnego powinna być włączona
odpowiednio do formularza zgłoszenia
projektu i karty do głosowania.

72

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

preselekcja

UWAGA: Sposób wyboru projektów
w drodze preselekcji jest niejasny. Należy
określić, że na spotkaniach powinna być
prezentowana zbliżona liczba projektów

Wynik głosowania przy przyjętym w regulaminie
sposobie oceny jest uzależniony od frekwencji wśród
projektodawców na kolejnych spotkaniach.

73

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

UWAGA: W regulaminie zabrakło
również informacji o sytuacji, w której
projekt jest realizowany, a z różnych
przyczyn nie uda się go zamknąć w roku
budżetowym 2015
Brak takiej jasnej informacji będzie
groził zawieszeniem realizacji projektu
w próżni

