Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego
Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców
w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia
edukacji budżetowej, mieszkańcy stolicy od 2015 r. będą mogli współdecydować będą o wydatkach
z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych. W Wilanowie do dyspozycji mieszkańców
zostało przekazanych 0,5 % budżetu Dzielnicy, tj. 395 684 zł.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem od 2 do 31 grudnia 2013 r. rozpoczęły się w Dzielnicy
Wilanów konsultacje społeczne dotyczące projektu przebiegu budżetu partycypacyjnego. Celem
konsultacji było poznanie opinii, zgłoszenie uwag i propozycji mieszkańców w zakresie: czy dzielnica
powinna dyskutować o budżecie dla całej dzielnicy, czy dla poszczególnych jej obszarów, co
wiązałoby się z podziałem kwoty oraz nt. przekazanej do dyspozycji mieszkańców kwoty BP
stanowiącej 0,5 % budżetu Dzielnicy Wilanów
Materiały informacyjne nt. budżetu można było uzyskać w punkcie informacyjnym Urzędu
Dzielnicy Wilanów, u koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego oraz wszystkich członków Zespołu
ds. BP. Na terenie Wilanowa – na słupach ogłoszeniowych zostały rozmieszczone plakaty
informujące o konsultacjach. Akcją objęto także wilanowską Bibliotekę, Centrum Kultury Wilanów,
Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe: szkoły i przedszkola, wilanowskie przychodnie oraz
współpracujące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, parafie, obiekty sportowo – rekreacyjne,
wspólnoty mieszkaniowe. Informacje o budżecie partycypacyjnym i trwających konsultacjach zostały
zamieszone na stronie internetowej Dzielnicy: www.wilanow.pl, portalu społecznościowym dzielnicy:
www.facebook.com/DzielnicaWilanow oraz w dystrybuowanym na terenie dzielnicy bezpłatnym
„Informatorze Wilanowskim”, wydanym w połowie grudnia 2013 r. Informacje o rozpoczynającym się
procesie Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicy zamieściła także bezpłatna gazeta: „Teraz Wilanów”.
Zapraszano mieszkańców do zgłaszania uwag, opinii i wniosków za pośrednictwem poczty
elektronicznej: konsultacje@wilanow.pl. W rozpropagowywanie akcji włączyli się także członkowie
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, oraz radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy.
W dniu 16 grudnia 2013 r. zorganizowano przy wsparciu przedstawicieli Fundacji Dobrych Rozwiązań
oraz Centrum Komunikacji Społecznej spotkanie informacyjno – konsultacyjne, w czasie którego
mieszkańcy mogli zapoznać się z ideą budżetu, jego zasadami i projektem regulaminu,
a przede wszystkim zgłosić swoje uwagi co do konsultowanych tematów. Spotkanie odbyło się
w Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26, w godzinach od 18.00 do
20.00. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym: mieszkańcy, radni, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Wilanów Tomasz Ciorgoń członkowie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Pytania mieszkańców
dotyczyły głównie odpowiedniego, formalnego przygotowania projektu, technicznych zasad
głosowania nad projektami, oraz możliwości uzyskania szerszych informacji nt. Budżetu
Partycypacyjnego.
Na platformę konsultacyjną Dzielnicy pn. konsultacje@wilanow.pl wpłynęły dwa wnioski: jeden od
Stowarzyszenia „Wolny Wilanów i okolice” z zapytaniem o wysokość przeznaczonej w ramach
budżetu partycypacyjnego kwoty, drugie od osoby prywatnej z propozycją przeznaczenia całej sumy
na przebudowę jednej z dróg w Wilanowie.

W dniu 16 stycznia 2014 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Uchwałą nr 655/III/14
w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przeznaczył na
potrzeby budżetu partycypacyjnego kwotę 500 000,00 zł, co stanowi około 0,6 % planowanego
budżetu Dzielnicy Wilanów na rok 2015.
W załączeniu tabela z kwestiami poruszanymi przez mieszkańców Dzielnicy na spotkaniu.
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Autor

Odniesienie, czego
dotyczyła uwaga

Treść

Rozstrzygnięcie Dzielnicy
Wilanów / Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy
Wilanów
Uwaga
uwzględniona

Uzasadnienie

Uwaga
nieuwzględniona

1

mieszkaniec

Regulamin – definicja
mieszkańca

Kto to jest mieszkaniec Warszawy? Jaka jest
jego definicja jako osoby zgłaszającej
projekt i głosującej?

TAK

Kwestie określa regulamin.

2

mieszkaniec

Regulamin - projekty

Jak projekty powinny wyglądać? Czy
wystarczy wypełnić formularz?

TAK

Zgodnie z ‘”Formularzem zgłoszeniowym z propozycją projektu do budżetu
partycypacyjnego w m.st. warszawa na rok 2015”

3

mieszkaniec

Kto powinien podpisać się pod projektem?
Czy sąsiedzi mogą podpisać się jeśli nie
wiadomo czy są zameldowani?

TAK

Zgodnie z regulaminem – 15 osób (lista osób popierających propozycje
projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie)

4

mieszkaniec

Regulamin - projekty

Regulamin - projekty

Czy przewidziane są projekty dla kilku
połączonych dzielnic – międzydzielnicowe?
Czy w razie przekroczenia przez projekty,
które zbiorą największą liczbę głosów kwoty
BP, to czy będzie poszukiwany projekt z
pozycji niższych lokat?
Wilanów jest bardzo zróżnicowany –
obawa, o to, że projekty będą rozwiązywały
bardzo lokalne problemy, a nie problem
szerszy – to może spotkać się z
niezadowoleniem.
Jak zapobiec składania projektów, które nie
mogą być zrealizowane? Potrzebna akcja
informacyjna, aby nie tracić czasu
mieszkańców i urzędników
Złożone projekty będą sondą, która pokaże
jakie działania brać w przyszłości pod
uwagę, jak decydować o przyszłym podziale
budżetu

5

mieszkaniec

6

mieszkaniec

Regulamin - projekty

7

mieszkaniec

Regulamin - projekty

8

mieszkaniec

Regulamin - projekty

9

mieszkaniec

Regulamin - projekty

Czy to Zespół ds. budżetu Partycypacyjnego
weryfikuje projekty?

Regulamin - projekty

10

mieszkaniec

Regulamin - projekty

Sztuką jest napisać projekt
wykonalny/realistyczny, napisanie go i
przygotowanie spełni też funkcje
edukacyjną (nauczymy się jak pisać dobry
projekt)

11

mieszkaniec

Regulamin - projekty

Jeżeli ma się projekt, który włącza wiele
różnych działek, to czy samemu należy
sprawdzać wszystkie, czy można liczyć na

NIE

Regulamin nie przewiduje takiego rozwiązania.

TAK

Kwestie określa regulamin.

TAK

Głosowanie mieszkańców nad wybranymi projektami jest formą uniknięcia
tego problemu.

TAK

Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców Warszawy, dyżury
konsultacyjne w Dzielnicach, informacja na stronach internetowych, mapy,

NIE

TAK

Kwestie określa regulamin

NIE

TAK

Luźna uwaga

Komentarz

Możliwość skorzystania ze strony: www.um.warszawa.pl/mapa, dyżury
konsultacyjne w Dzielnicy

pomoc?

12

mieszkaniec

Regulamin głosowanie

Jak będzie odbywało się głosowanie nad
projektami?

TAK

13

mieszkaniec

Regulamin glosowanie

Jak głosować elektronicznie, aby uniknąć
unieważnienia głosu?

-

mieszkaniec

Regulamin głosowanie

Dlaczego nie można głosować na kilka
projektów jednocześnie, które
wyczerpałyby całą kwotę BP?

15

mieszkaniec

Regulamin głosowanie

16

mieszkaniec

Regulamin głosowanie

17

mieszkaniec

Środki budżetu
partycypacyjnego

Jak będzie wyglądał podział kwoty w
Dzielnicy?

18

Zastępcą Burmistrza
Dzielnicy Wilanów

Środki budżetu
partycypacyjnego

Propozycja oderwania się od tej kwoty, a
skupienia się na
pomyśle/potrzebie/korzyści – szersze
spojrzenia na BP

19

Przewodniczący Zespołu BP

Środki budżetu
partycypacyjnego

Zespół ds. BP zastanawiał się nad podziałem
Dzielnicy, uznając ostatecznie, że kwota jest
stosunkowa niska, by ja dzielić.

20

Przewodniczący Zespołu BP

Inwestycje
dzielnicowe

Załącznik budżetowy Dzielnicy Wilanów
zawiera informację o planach realizacji
zadań o inwestycjach.

-

-

wyjaśnienie

21

Przedstawiciel CKS

Kompetencje
dzielnicowe

M.st. Warszawa ma bardzo skomplikowaną
strukturę - możemy realizować tylko to, co
jest w kompetencjach dzielnic

-

-

wyjaśnienie

22

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów

Promocja i edukacja w Budżet partycypacyjny to sztuka
zakresie BP
kompromisu

-

-

komentarz

23

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów

Promocja i edukacja w Jest to budżet edukacyjny – wszyscy się
zakresie BP
uczymy

-

-

komentarz

14

Dlaczego nie można głosować w kilku
dzielnicach? Przecież jeździmy, korzystamy
z dróg w kilku dzielnicach. Trzeba dać taka
możliwość.
Aprobata dla pomysłu głosowania na kilka
projektów jednocześnie w ramach kwoty
BP. Postulat by w przyszłym roku przyjąć
takie rozwiązanie.

Kwestie określa regulamin

-

TAK

Poza możliwością rozstrzygnięcia przez Zespół ds. BP, system elektroniczny
głosowania na dzień spotkania konsultacyjnego nie jest znany

Kwestie określa regulamin

NIE

Kwestie określa regulamin

TAK

Kwestie określa regulamin.

TAK

Podział kwoty BP w Dzielnicy wskaże głosowanie mieszkańców nad
projektami.

-

-

komentarz

Decyzja Zespołu ds. BP o nie dzieleniu Dzielnicy na obszary. W czasie
konsultacji społecznych nie wpłynęły inne opinie dotyczące tej kwestii.

TAK

24

25

Obawa, że budżet może stać się kością
niezgody – budżet powinien mieć na celu
integrację

mieszkaniec

Idea BP

mieszkaniec

Czy projekty będą weryfikowane pod
Regulamin –
względem nakładania się / dublowania z
weryfikacja projektów
zadaniami Dzielnicy?

-

TAK

-

Luźna uwaga

W trakcie weryfikacji przez Zespół ds. BP i wydziały merytoryczne

