Notatka po spotkaniu Zespół ds. Budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Włochy m.st Warszawy
Spotkanie pierwsze – 12.11.2013
Przebieg: prezentacja na temat Budżetu partycypacyjnego,
ustalenie składu zespołu, przedstawienie członków zespołu,
pierwsza dyskusja na temat podziału dzielnicy.
Termin następnego spotkania – 25.11.2013

Pierwsze spotkanie zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego było podzielone na dwie części. W
pierwszej części przedstawiono czym jest Budżet partycypacyjny, natomiast w drugiej wybrany
zespół zmierzył się z pierwszymi zadaniami. Przebieg spotkania można podzielić na następujące
punkty:
1) Prezentacja na temat Budżetu partycypacyjnego w oparciu o prezentację:
http://prezi.com/2lymjoxhp6dt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
2) Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące Budżetu partycypacyjnego.
3) Losowanie członków Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego
Z pośród osób, które zgłosiły chęć udziału w zespole, wylosowano następujące osoby:







Patrycja Nowak
Mahbub Siddique-Olesiejuk
Szymon Siemianowski
Anita Hawryńska
Sandra Jasińska
Mirosław Baranowski

Osoby rezerwowe:
 Andrzej Miłosz
 Krzysztof Pączkowski

Podczas spotkania został wybrany przewodniczący oraz sekretarz zespołu:
Anita Hawryńska – przewodnicząca zespołu
Sandra Jasińska – sekretarz zespołu
4) Dyskusja na temat podziału dzielnicy na obszary, w których będą realizowane projekty w
ramach Budżetu partycypacyjnego.
Pierwsze propozycje są następujące:


Podział - Okęcie, Włochy



Podział OKĘCIA I – Jadwisin, ul. Astronautów, niskie Okęcie ( 3 obszary)



Podział OKĘCIA II - Jadwisin + ul. Astronautów, Załuski, Opacz, Salomea (4 obszary)



Podział WŁOCH I - Stare ( Chrobry, Floryda, Wiktoryn)
- Nowe ( Miasto Ogród, ul. Obywatelska) (2 obszary)



Podział WŁOCH II – podział wg linii ul. Globusowej i ul. Popularnej ( 2 obszary)



Podział na liczbę obszarów – więcej obszarów = mniejszy budżet
- mniej obszarów = większy budżet



Podział – Nowe Włochy, Stare Włochy, Salomea, Raków, Opacz Wielka, Okęcie, Załuski,
Paluch (8 obszarów)



Podział – Stare i Nowe Włochy, obszar między al. Jerozolimskimi a al. Krakowską, obszar
między al. Krakowską a ul. Wirażową (3 obszary)

5) Ustalenie terminu kolejnego spotkania
6) Prośba do każdego z członków zespołu o zaproponowania jednej zasady, którą można by
wpisać do regulaminu zgodnie, z którym działa Zespół.
Następne spotkanie będzie poświęcone podziałowi dzielnicy na obszary i przydzieleniu im kwot w
ramach których mają być składane projekty mieszkańców.

