Raport z konsultacji społecznych 2 – 31.12.2013
Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Żoliborz 2015
I. Wstęp
1) Czego dotyczyły konsultacje społeczne? Dlaczego były zorganizowane ?
Zgodnie z harmonogramem procesu budżetu partycypacyjnego w dniach 2-31
grudnia 2013 w Dzielnicy Żoliborz przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące
wysokości kwoty przeznaczonej dla mieszkańców w ramach budżetu
partycypacyjnego oraz podziału dzielnicy na obszary i przypisane im fundusze lub
odstąpienie od podziału.
2) Jaki był ich cel ? Do kogo były adresowane ?
Celem konsultacji, które były adresowane do wszystkich mieszkańców Żoliborza,
było uzyskanie ich aprobaty dla kwoty przeznaczonej przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
do wykorzystania w procesie budżetu partycypacyjnego oraz dla decyzji
o odstąpieniu od podziału dzielnicy podjętej przez dzielnicowy Zespół ds. budżetu
partycypacyjnego.
II. Akcja informacyjna
1) Gdzie znajdowały się materiały informacyjne i ulotki ?
Plakaty rozwieszono na terenie całej dzielnicy, materiały informacyjne dostarczono
do wszystkich placówek oświatowych, OPS, bibliotek. Informacje umieszczone były
też na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, jak również w punkcie informacyjnym
WOM.
2) Czy były jakieś artykuły prasowe, gdzie, kiedy ?
Prasa lokalna: Informator Żoliborski – grudniowe nrnr 20/2013 i 21/2013.
3) Na jakich stronach internetowych i portalach społecznościowych publikowane były
informacje o konsultacjach ?
www.zoliborz.org.pl; dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego zdecydował
o założeniu konta na facebooku.
4) Wszystkie inne kanały informowania o konsultacjach.
Posiedzenia Rady Dzielnicy, spotkania członków fundacji i stowarzyszeń
żoliborskich, codzienna praca koordynatora w dzielnicy (telefon, kontakty
bezpośrednie z mieszkańcami); spotkanie z mieszkańcami w Forcie Sokolnickiego
9.12.2013.

III. Działania podjęte w ramach konsultacji
1) Gdzie były dostępne wszystkie konsultowane materiały informacyjne ?
Materiały informacyjne nie były przedmiotem konsultacji (vide pkt I.1.)
2) W jakich formach były zbierane opinie mieszkańców ?
Adres elektroniczny, telefon, rozmowy osobiste z zainteresowanymi mieszkańcami.
3) Kiedy i gdzie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, kto je
prowadził, jaki był przebieg, zadawane pytania, poruszane wątki.
Blisko 2-godzinne spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Forcie Sokolnickiego
9 grudnia 2013, prowadziły je przedstawicielki zaangażowanej przez CKS Fundacji
Dobrych Rozwiązań. Obecnych było 25 osób, w tym członkowie Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz.
Większość pytań była kierowana do p. Anny Petroff-Skiby – pełniącej funkcję
Naczelnika w CKS i dotyczyła spraw formalnych, o których rozstrzyga Regulamin,
stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta m.st.Warszawy nr 5409/14 z 13
stycznia 2014 (wersja ostateczna).
Poruszane były też kwestie związane z losem wzoru projektu formularza
projektowego przygotowanego
przez żoliborski zespół ds. budżetu
partycypacyjnego, ponieważ ten autorstwa CKS spotkał się z krytyką członków
Zespołu.
Uczestnicy spotkania zgodnie poparli decyzję Zespołu o odstąpieniu od podziału
dzielnicy na obszary i przyjęli informację jego przewodniczącego p. Wiktora
Jasionowskiego o sposobie naliczenia funduszu budżetu partycypacyjnego na
Żoliborzu, a także o składzie i pracach Zespołu.
Uczestnicy spotkania zauważyli pośpiech, który od samego początku towarzyszy
akcji związanej z procesem budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym
Warszawie, a który ich zdaniem szkodzi należytemu przygotowaniu bardzo cennej
inicjatywy obywatelskiej, dając asumpt do podejrzeń o presję propagandową.
IV. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji
1) Ile komentarzy zamieszczono na platformie konsultacji społecznych; ile wpłynęło
e-maili, pism ?
Koordynator dzielnicowy odebrał trzy telefony i spotkał się osobiście z dwoma
zainteresowanymi mieszkańcami. Ich pytania dotyczyły wyłącznie spraw określonych
w regulaminie, np. ile projektów może złożyć jeden mieszkniec, czy jeden projekt
może wyczerpać całą kwotę żoliborskiego budżetu partcypacyjnego, czy budżet
będzie zainicjowany również w latach następnych.

2)Jeśli elementem konsultacji była ankieta, jakie są jej wyniki ?
Na Żoliborzu nie była prowadzona akcja ankietowa.
3)Jeśli elementem konsultacji było spotkanie,
pojawiały ?

jakie główne uwagi się

Vide pkt. III.3.
4)Jeśli jest możliwość pogrupowania
podsumowanie głównych tematów.

wątków,

to

należy

napisać

Vide pkt. III.3.

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

trakcie

1. Czy mieszkańcy samodzielnie przygotowują projekty ? - Tak.
2. Kto będzie pomagał przy napisaniu projektów ? - (nie było jeszcze inicjatywy
CKS o koordynatorach w punktach informacyjnych, służących pomocą
mieszkańcom) ? - Koordynator dzielnicowy, członkowie zespołu na dyżurach.
3. Jakie projekty Dzielnica będzie realizowała w 2014 i 2015, aby nie dublować
pomysłów ? -. W planie inwestycji na 2014 przewiduje się: zakończenie
przebudowy ul. Trószyńskiego i ul. Tołwińskiego (część administrowana przez
Dzielnicę Żoliborz), kontynuację modernizacji ul. Czarnieckiego, rozpoczęcie
modernizacji ul. Kaniowskiej, przygotowanie do modernizacji ul.
Mierosławskiego. W 2015 roku: zakończenie modernizacji ul. Czarnieckiego,
modernizacja ul. Kaniowskiej, przebudowa oświetlenia na ul. Poli
Gojawiczyńskiej, modernizacja ul. Mierosławskiego. Remonty ulic:
Gołębiowskiego, Braci Załuskich (od ul. Broniewskiego do ul. Sady
Żoliborskie), Kłodawska (fragment), oraz zatoki parkingowe na ul. gen.
Zajączka (od ul. Bitwy pod Rokitną do ul. Boguckiego). Ponadto baza
edukacyjna 2014/2015: przebudowa Przedszkola Nr 109, termomodernizacja
Zespołu Szkół Nr 53, termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Nr 31,
budowa odwodnienia Przedszkola Nr 361, przebudowa Przedszkola Nr 212,
przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych.
4. Potrzeba szerszej i bardziej dostępnej akcji informacyjnej na temat BP. dzielnica przychyla się do postulatu i dołoży starań do należytego
przygotowania akcji informacyjnej.
5. Jakie są losy projektu wzoru formularza zgłaszania wniosku przygotowanego
przez Zespół BP na Żoliborzu ? - Dzielnica popiera inicjatywę Zespołu BP

i wyraża ubolewanie, że praca jego członków nie będzie wykorzystana w roku
2015, ale – wg informacji CKS – ewentualnie w latach następnych.
6. Czy trzeba być mieszkańcem, aby złożyć projekt lub go podpisać ? - Tak.
7. Czy projekty mogą dotyczyć majątku komunalnego czy także innego ? Decyzją Prezydenta Zarząd Dzielnicy musi pojąć decyzję, czy angażuje środki
na terenie nienależącym do Dzielncy Żoliborz. Decyzja zostanie podjęta na
posiedzeniu Zarządu Dzielnicy prawdopodobnie 15 stycznia 2014 i zostanie
ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Jeśli złożę wniosek i on wygra, to jakich środków (na jakie przedsięwzięcia )
zabraknie Dzielnicy Żoliborz ? Czy trzeba będzie np. zamknąć przedszkola, bo
zabraknie pieniędzy ? - Zadania przyjęte do realizowania w ramach budżetu
partycypacyjnego mają dopełniać czy wręcz poszerzać, a nie uszczuplać listy
zadań realizowanych przez Dzielnicę. Kwota przeznaczona na ten cel nie
powstała kosztem rezygnacji z jakiegoś konkretnego zadania. Jest pochodną
przyjętego wskaźnika 0,5% wydatków przewidywanych w 2015 roku. W skali
całego budżetu mamy tu do czynienia z kwotą bezpieczną. Załącznik
dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy będzie tak skonstruowany, by na
żadne zadanie nie zabrakło pieniędzy. Jeśli treść pytania podyktowana była
troską o oświatę, to możemy zapewnić , że z powodu budżetu
partycypacyjnego nie będziemy zamykali przedszkoli.
9. Czy pomysły powinny dotyczy spraw, którymi zajmuje się dzielnica ? - Tak.
10. Jak będą dzielone pieniądze pomiędzy projekty ? - Zgodnie z Regulaminem.
Projekt, który otrzymał najwięcej głosów, a którego budżet nie przekracza
żoliborskiego budżetu partycypacyjnego jest przyjęty do realizacji, a także
następne, które zgodnie z liczba głosów są kolejne na liście, pod warunkiem,
że nie przekraczają budżetu.
11. Czy tereny spółdzielni mogą być brane pod uwagę pod lokalizację inwestycji
ze środków BP ? - Decyzję podejmie Zarząd ok. 15 stycznia 2014 – tak
problem rozstrzyga Zarządzenie Prezydenta. Na pewno za zgodą właściciela
terenu mogą być realizowane tam projekty tzw. miękkie, czyli nieinwestycyjne.
12. Co z terenami należącymi do Skarbu Państwa ? - Za zgodą właściciela terenu
będą mogły być tam realizowane projekty miękkie, czyli nieinwestycyjne.
13. Czy BP będzie na kolejne lata – Jest taki plan w Mieście Stołecznym
Warszawie.
14. Czy zakłada się podział kwoty na różne rodzaje projektów ? - Nie.
15. Czy jeden projekt może wyczerpać całą kwotę ? - Tak.
16. Akcja informacyjna – czy będą działania dzielnicowe ? - Tak.

17. Czy będzie akcja informacyjna podczas kolejnych etapów: głosowanie,
prezentacja projektów, spotkania dla mieszkańców ? - Tak.
18. Co ZBP (Zespół) robi teraz ? - Przygotowuje projekt plakatu żoliborskiego,
dyskutuje o sprawach regulaminu, określa miejsca dyżurów konsultacyjnych.
19. Czy są jakieś kwestie otwarte dla Zespołu BP, o które chciałby zapytać
mieszkańców ? - Tak, gdzie najwygodniej byłoby umieścić punkty
informacyjno-konsultacyjne na Żoliborzu.
20. Jaki jest skład Zespołu BP ? - podano adres strony internetowej, gdzie
umieszczono Uchwałę Zarządu o powołaniu
Zespołu ds. budzetu
partcypacyjnego na Żoliborzu.
21. Postulat, by skład Zespołu BP umieścić na stronie www. i facebooku dzielnicy
– Postulat zrealizowany.
22. Jak głosowano w różnych miastach ? - Przytoczono przykłady Łodzi, Dąbrowy
Górniczej, Sopotu.
23. W sytuacji gdy podział jest ogólnodzielnicowy i obszarowy, to jak się głosuje ?
- Na Żoliborzu nie ma podziału, wybieramy pięć projektów
ogólnodzielnicowych, każdy projekt otrzymuje od głosującego jeden punkt.
24. Problem komunikacji, zbyt późno otrzymano prezentację (chodzi o prezentację
Dzielnicy). - Prezentacja Dzielnicy jest krótka, dotyczy kwoty i odstąpienia od
podziału Dzielnicy na obszary, reszta informacji jest ogólna , zatem nie ma
przeszkód, by przedstawić ją bez udziału środków wizualnych. Zespół
otrzymał prezentację od CKSu zbyt późno, by ją opracować dla potrzeb
spotkania 9 grudnia 2013.
25. Skandaliczny brak informacji w Dzielnicy o BP i zbyt późna informacja
o spotkaniu. - Zarzut dotyczy zbyt napiętego i nieralistycznego - zdaniem
członków Zespołu - harmonogramu budżetu, przyjętego przez CKS.
26. Czy głosowanie odbywa się na spotkaniach ? - Nie, będzie osobna procedura
i określone terminy.
27. Czy wystarczy, że jest się mieszkańcem, żeby zagłosować ?- Tak.
28. Postulat by uruchomić jak najwięcej kanałów informacyjnych – Przyjęty.
29. Zdanie, iż ograniczeniem jest umiejscowienie spotkania z mieszkańcami
(trudno dotrzec i trafić) . - Fort Sokolnickiego jest miejscem znanym
Żoliborzanom. Termin spotkania został wyznaczony przez CKS. Napięty
harmonogram i późne otrzymanie plakatów spowodowało opóźnienie w ich
dystrybucji w Dzielnicy.

30. Głos poparcia dla decyzji ZBP o niedzieleniu Dzielnicy na obszary. - Przyjęty
z wdzięcznością przez Zespół BP.
31. Postulat, iż warto wykorzystać potencjał jaki jest w mieszkańcach oraz
organizacjach pozarządowych – deklaracja, że chętnie te środowiska się
zaangażują. - Postulat przyjęty z wielką satysfakcją.
32. ZBP nie wie jak działać - uwaga do CKS. - Dzielnica przychyla się do
stanowiska, by jak najwcześniej informować Zespół o zmianach
regulaminowych i postanowieniach CKS, co zdecydowanie polepszy system
informowania mieszkańców o całym przedsięwzięciu.

