RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIELNICY WAWER
•

Wstęp
•

Czego dotyczyły konsultacje społeczne? Dlaczego były organizowane?
Dotyczyły podziału terytorialnego dzielnicy oraz przydziału kwot na
poszczególne
obszary
w
związku
z
realizacją
procesu
budżetu
partycypacyjnego na rok 2015.
Organizowane były aby poznać opinie mieszkańców Dzielnicy Wawer ta temat
zasad wypracowanych przez Zespół.

•

Jaki był ich cel? Do kogo były adresowane?
Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii oraz zgłoszenie uwag i
propozycji przez mieszkańców Dzielnicy Wawer dotyczących podziału
terytorialnego dzielnicy oraz przydziału 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.

Adresowane były do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Wawer.
•

W jakim terminie się odbywały?
2 – 31 grudnia 2013 r.

•

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

Gdzie znajdowały się materiały informacyjne (plakaty / ulotki)?
Plakaty zostały zawieszone w następujących lokalizacjach: placówki oświatowe, klatki
schodowe w budynkach administrowanych przez ZGN Wawer, słupy ogłoszeniowe na
terenie Dzielnicy, ZOZ-Y, kluby kultury, OPS Wawer, OSiR Wawer, place zabaw, biblioteki
publiczne, czytelnie, siedziby Urzędu Dzielnicy, zostały także przekazane członkom
zespoły do rozwieszenia dodatkowo w ich rejonie.

•

Czy były jakieś artykuły prasowe – jeśli tak, to gdzie i kiedy?
Kurier wawerski – prasa lokalna, grudzień 2013 r.

•

Na jakich stronach internetowych i portalach społecznościowych publikowane były
informacje o konsultacjach?
www.wawer.warszawa.pl

Facebook: www.facebook.com/UrzadWawer
•

Wszystkie inne kanały informowania o tych konsultacjach społecznych.
xxxxxxxx

•

Działania podjęte w ramach konsultacji
•

Gdzie były dostępne wszystkie konsultowane materiały informacyjne?
Na stronie www Urzędu Dzielnicy Wawer, w trzech punktach na terenie urzędu z
wystawionymi i opisanymi urnami do wrzucania w formie papierowej zgłoszonych uwag.

•

W jakich formach zbierane były opinie mieszkańców – dokładne wymienienie wszystkich
sposobów zbierania opinii?
W formie papierowej i w formie maili.

•

Kiedy i gdzie odbyło się spotkanie/a informacyjno-konsultacyjne, kto je prowadził, jaki
był jego/ich przebieg (agenda + krótki opis przebiegu – zadawane pytania lub poruszane
wątki)?
10 grudnia 2013 r. o godzinie 18, w Wawerskiej Strefie Kultury przy ul. Żegańskiej 1 a

•

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
•

Ile komentarzy zamieszczono na platformie konsultacji społecznych; ile wpłynęło e-maili;
pism itp.?
e-mail – 1 szuka
pismo w formie elektronicznej – 1 sztuka
zgłoszenie wrzucone do urny – 1sztukla
opinie wyrażone na spotkaniu konsultacyjnym – 13 sztuk

•

Jeśli elementem konsultacji była ankieta, jakie są jej wyniki?
Brak

•

Jeśli elementem konsultacji było spotkanie, jakie główne uwagi się pojawiały?
Czy możliwe jest zwiększenie kwoty jaka będzie w przyszłości przekazywane na BP,
poruszono problem liczenia głosów, padł postulat podwyższenia wieku (zgłaszania
projektów i głosowania) z 14 na 18 lat.

•

Jeśli jest możliwość pogrupowania wątków, to należy napisać podsumowanie głównych

tematów.
Główne tematy zostały zawarte w załączonej tabeli
•

Odniesienie się Dzielnicy do wszystkich zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i pomysłów –
wraz z uzasadnieniem (najlepiej jeśli jest to zestawienie tabelaryczne, jak w załączanym
przykładzie).

Raport z konsultacji należy przesłać na adres konsultacje@um.warszawa.pl najpóźniej do 17 stycznia
2014
r.
Raport
publikowany
będzie
na
platformie
konsultacji
społecznych
www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej dzielnicy.
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REGULAMIN

Zasady/regulamin

REGULAMIN

regulamin pracy
zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego

sposób głosowania: przyznanie tylko 1
głosu każdemu, kto weźmie udział w
głosowaniu nad zgłoszonymi projektami
(zamiast zaproponowanych przez
dzielnicowy zespół ds. budżetu
partycypacyjnego - 2 głosów, czy też aż 3
głosów ze względu na rodzaj projektów w
ramach arbitralnego ich podziału).

rodzaj projektów: ustalenie tylko 1 rodzaju
projektu pod nazwą: obywatelski projekt
budżetowy (OPB), zamiast tzw. projektów
osiedlowych, ponadosiedlowych lub
dzielnicowych – stąd zmiana zapisu w pkt. 3
„Zasad podziału terytorialnego dzielnicy i
podziału środków budżetu
partycypacyjnego na 2015 rok w dzielnicy
Wawer” w części: „projekty osiedlowe,
ponadosiedlowe albo dzielnicowe” na
„obywatelskie projekty budżetowe”.

regulamin przebiegu budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy Wawer:
a) głosowanie na projekty powinno
dotyczyć tylko osób, które ukończyły 18 rok
życia – stąd potrzebna jest zmiana w rozdz.
9, pkt 2 w części: „który ukończył 14 lat” na
„który ukończył 18 lat”.
b) przesunięcia środków – rozdz. 1, pkt 8 w
części: „przesunięcia tych środków decyzją
Zarządu Dzielnicy, na podstawie
rekomendacji zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy” zmienić
następująco: „przesunięcia tych środków
decyzją Zarządu Dzielnicy, na podstawie
decyzji zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy”.

regulamin pracy zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego: uzupełnianie składu
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego – stąd
konieczność zmiany zapisu w podpunkcie 5,

Uzasadnienie

Uwaga
nieuwzględniona

Uwagi nie zostały uwzględnione ponieważ „Zasady podziału terytorialnego
Dzielnicy Wawer” wypracowane przez Zespół zostały dostosowane do
„REGULAMINU PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEŚCIE
STOŁECZNYM WARSZAWIE NA ROK 2015” przyjętego jako załącznik do Zarządzenia
nr 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r.
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pkt. 4 („Organizacja zespołu”) poprzez
wykreślenie istniejącego zapisu i zastąpienie
go następującym zapisem: „W przypadku
rezygnacji członka ww. zespołu skład tego
zespołu jest uzupełniany przez przyjęcie
nowego członka z danej grupy, który nie
został wcześniej wylosowany do udziału w
zespole. W przypadku rezygnacji członka
zespołu, będącego funkcjonariuszem
publicznym (radnym), uzupełnienie składu
jest obligatoryjne poprzez wskazanie
następcy przez odchodzącego
funkcjonariusza lub radę dzielnicy.”
Rozdział 1.
6. Projekty o charakterze lokalnym to takie,
które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców
jednego z obszarów dzielnicy
REGULAMIN/zasady
-------- to musi być jednoznaczne ! co to
znaczy "dotyczą głównie "?
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REGULAMIN
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REGULAMIN
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REGULAMIN

Rozdział 5
1. Propozycje projektów w ramach
budżetu partycypacyjnego może zgłosić
każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, będący
osobą fizyczną, który ukończył 14 lat.
---------a jak i kto to będzie sprawdzał?
Rozdział 9
Głosowanie mieszkańców na projekty
2. Na projekty głosować może
mieszkaniec Warszawy, który ukończył 14
lat oraz jest zameldowany lub płaci podatki
na terenie m.st. Warszawy.
3. Głosujący wybiera jedną dzielnicę, w
której będzie głosował.
----- jak to będzie weryfikowane a w
szczególności 14-latek zameldowany razem
z rodzicami w Mińsku a rodzice płacą
podatki w Wawrze ?
4. Głosujący może oddać 1 głos na
każdym poziomie dostępnym w dzielnicy na
wybrane przez siebie projekty.
-----------trzeba w regulaminie napisać: 1
głos na projekt ogólnodzielnicowy i 1 na
projekt lokalny..

Rozdział 9
--------------w p. 5 niespójne daty dla
różnych form głosowania dlaczego?
6. Wzór karty do głosowania w formie
papierowej zostanie podany do wiadomości

10 dni przed głosowaniem na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy i na tablicy
ogłoszeń.
-------------to stanowczo za mało! wyklucza
dostęp dla ludzi nie używających Internetu
------------Powinno się karty do głosowania
udostępnić w punktach znanych z ogłoszeń i
zapewnić bezpłatne (bez opłaty pocztowej)
wysłanie do dzielnicy
------------uwaga do CKS ----na karcie do
głosowania powinny być uwzględnione
warianty rozdz. 9 p.2
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PROJEKT
FORMULARZA

Nie przewidziane są dla autora wniosku
pola nazwisko imię, adres, d. urodzenia
umożliwiający weryfikacje uprawnienia a
dla popierających wniosek nie jest
uwzględniony wariant. weryfikacji przez
płacenie podatków w Wawrze? czy w
Warszawie ..
Pamiętam, że gdy zastanawialiśmy się na
minimalną ilością głosów aby projekt brał
udział w konkursie - stawialiśmy na te 15
popierających.
bo w tym przypadku musza być równe
prawa dla popierających i głosujących
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Brak danych

ZASADY
Powinno się zgłaszać tylko projekty
dzielnicowe, aby każdy mieszkaniec
PODZIAŁU
TERYTORIALNEGO skorzystał
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Czemu na BP jest wydzielona tak mała
kwota – globalnie w skali dzielnicy ale
także w podziale na osiedle? Od kogo to
zależy?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Czy jest szansa by kwota BP była w
przyszłości większa?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Jak zwiększyć wpływ mieszkańców i ich
związek z otoczeniem?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Co z domem pobytu dziennego dla osób
starszych?

Inna wizja włączania mieszkańców w BP
– BP małych projektów. Obawy
- czy system 2 głosów nie spowoduje
eliminacji projektów osiedlowych?
- czy będzie liczenie oddzielne na obu
poziomach?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Wniosek by zmienić system liczenia
głosów, aby był 1 głos, tylko na poziomie
osiedlowym, a usunąć poziom
ogólnodzielnicowy.
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Wniosek: czy będzie możliwość liczenia
głosów oddzielnie na poziomie osiedla i
oddzielnie na poziomie dzielnicy (czy
projekty osiedlowe nie będą eliminowane?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Dlaczego w Wawrze tylko 0,5%
(minimum) jeśli można było więcej?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Czy do każdego osiedla trafi pula 65 tys.
zł? Czy projekty międzyosiedlowe
uwzględniają wydatkowanie kwoty 65 tys.
zł w każdym osiedlu?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Czy projekty mogą być dłuższe niż rok, z
możliwością realizacji „follow upu” ze
środków z kolejnego BP w następnym
roku?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Głos za projektami osiedlowymi – to
wzmocni obywatelski charakter BP. Czy
można wrócić do tego pomysłu?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Kto decyduje o resztówce, czyli o
środkach które zostaną
niezagospodarowane?
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Spotkanie konsultacyjne
– 10 grudnia 2013 r.

Postulat podwyższenia wieku (zgłaszania
projektów i głosowania) z 14 na 18 lat.

