Protokół po czwartym spotkaniu
Zespół ds. Budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Spotkanie czwarte - 09.01.2014r.
Tematy:
posumowanie
konsultacji
społecznych, dyskusja nad propozycjami
procesu edukacyjnego w Dzielnicy Włochy
Termin następnego spotkania – 20.01.2014 godz. 18.00
Na czwarte spotkanie przybyło 16 członków Zespołu (lista obecności w załączeniu).
Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Sekretarza Zespołu, przewodnicząca Zespołu Pani
Anita Hawryńska przeniosła podpisanie wypracowanego przez Zespół Regulaminu Zespołu
ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Włochy (B.P Włochy) i przyjęcie protokołów
z poprzednich spotkań na kolejne spotkanie tj. 20.01.2014 r. godz. 18.00.
1. Podsumowanie konsultacji społecznych.
Koordynator ds. B.P Włochy, Pan Mikołaj Foks udostępnił członkom Zespołu do wglądu
zebrany z urn do głosowania materiał, dotyczący zakończonych 31.12.2013 r. konsultacji
społecznych. Na przedstawionych kartkach nie było żadnych opinii do konsultowanych
projektów,

a

jedynie

nieczytelne

znaki

graficzne

i

wulgarne

wyrażenia.

p. M. Foks poinformował, że po upływie terminu konsultacji wpłynął jeszcze jeden mail
(przed spotkaniem przesłał go członkom Zespołu), który nie do końca odnosił się do
zakresu konsultacji. W oparciu o materiały otrzymane po zorganizowanym przez Centrum
Komunikacji Społecznej spotkaniu z mieszkańcami Włoch, p. M. Foks przesłał także
mailowo członkom Zespołu opinie i zapytania stawiane na spotkaniu 19.12.2013r. Jego
zdaniem większość tych pytań dotyczyła budżetu, ale nie dotyczyła pracy Zespołu.
Odnosząc się do tego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami i do formułowanych tam
przez niektórych mieszkańców uwag pod jego adresem, zapewnił że zawsze stara się
odpowiadać

niezwłocznie

na

kierowane

do

niego

pytania.

Pan. M. Foks zadeklarował także, że sporządzi raport z przeprowadzonych konsultacji
w oparciu o kartki wrzucone do urn i otrzymany mail oraz o przebieg spotkania
CKS z mieszkańcami Dzielnicy Włochy z dnia 19 grudnia 2013 r.
Podczas ogólnej dyskusji podsumowującej spotkanie, członkowie Zespołu (H. Berłowska,

D. Kałwajtys, P. Nowak) zwracali uwagę na niską frekwencję – przybyło 6 mieszkańców
i na niefortunny bo przedświąteczny termin takiego spotkania, co było główną przyczyną
niskiej frekwencji.
Podsumowując: Koordynator p. M. Foks zaproponował, żeby Zespół omówił sposób
składania wniosków, bo tego głównie dotyczyły pytania mieszkańców, a składanie
wniosków zaczyna się już 20 stycznia 2014 r.
2. Dyskusja nad propozycjami przeprowadzenia procesu edukacyjnego w Dzielnicy Włochy.
Pan D. Kałwajtys przekazał informację, że po przeprowadzeniu przez niego po
grudniowym spotkaniu konsultacyjnym wielu rozmów z mieszkańcami części okęckiej
dzielnicy, szacuje że 1 na 20 mieszkańców wie cokolwiek o budżecie partycypacyjnym.
Jego zdaniem trudno będzie Zespołowi dotrzeć z informacją o budżecie do mieszkańców.
Pani J. Piecuch zwróciła uwagę, że na grudniowym posiedzeniu 10 grudnia 2013 Zespół
nie zajął się uzupełnieniem projektu regulaminu budżetu obywatelskiego o dodatkowe
działania informacyjno-konsultacyjne na poziomie dzielnicy. Podczas spotkania
konsultacyjnego 19 grudnia przedstawicielka CKS potwierdziła, że dzielnicowy Zespół
ds. budżetu wciąż może (teraz w oparciu o składane opinie) uzupełnić projekt regulaminu
przebiegu budżetu partycypacyjnego dla Włoch o dodatkowe spotkania Zespołu
z mieszkańcami i o inne działania edukacyjno-informacyjne. Następnie poprosiła
Przewodniczącą i Koordynatora o stanowisko w tej sprawie, która jest podstawowa dla
dalszych działań Zespołu.
Koordynator p. M. Foks poinformował, że nie ma już możliwości wprowadzania
jakichkolwiek zmian do tego regulaminu. Jego wersja jest już ostateczna i obowiązująca
dla całego miasta. Została przesłana do Dzielnicy przez Centrum Komunikacji Społecznej
w dniu 8 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca p.. A. Hawryńska zwróciła także uwagę, że każdy, w tym członek
Zespołu mógł zgłaszać wszystkie swoje uwagi do projektu tego Regulaminu poprzez
wysłanie emaila, wrzucenie kartki z zapytaniem do urny lub bezpośrednie zapytanie do
Centrum Komunikacji Społecznej.
Pan M. Foks uznał, że dalsza dyskusja powinna dotyczyć działań jakie może podjąć
Zespół, aby zachęcić mieszkańców do składania - na przygotowanych do tego celu
formularzach - wniosków do budżetu. Poinformował, że na zlecenie CKS zostały już
wydrukowane plakaty i ulotki dotyczące składania wniosków. Pan M. Foks poinformował,
że urząd dzielnicy dostarczy te materiały bezpośrednio do placówek oświatowych,

bibliotek, a także umieści na tablicach informacyjnych. Zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami - CKS umieści reklamy w środkach transportu, w radiu i w prasie.
Z inicjatywy członków Zespołu, p. P. Nowak i p. Sz. Siemianowskiego, p. D. Kałwajtysa
omówiono także sposób uzyskania zgód, a wręcz współpracy w dystrybucji materiałów
informacyjnych przez administracje osiedli, Wspólnoty i WSM Ochota. Pan M. Foks
zadeklarował, że taki mail lub pismo zostanie skierowane (p. D. Kałwajtys zgłosił chęć
wsparcia tej inicjatywy poprzez rozmowę z WSM Ochota o ile to nie będzie możliwe do
zrobione z ramienia Urzędu Dzielnicy) do tych jednostek.
Pan M. Foks poinformował także, że CKS poszukuje już kandydatów do przeprowadzenia
dyżurów konsultacyjnych dla mieszkańców w sprawie składania wniosków budżetowych,
zatem członkowie Zespołu będą mogli odsyłać mieszkańców na takie konsultacje.
Członkowie Zespołu mogą także zgłaszać swoje deklaracje podjęcia się funkcji takiego
konsultanta. Zespół powinien też rozważyć spotkanie z mieszkańcami.
Pani A. Hawryńska zgłosiła propozycję organizacji spotkań w szkołach gimnazjalnych,
skoro wnioski mogą być zgłaszane przez osoby, które ukończyły 14 lat.
Pani H. Berłowska poinformowała, że jako nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie planuje
i uzgodniła już z dyrekcjami szkół takie prezentacje dla uczniów gimnazjów przy
ul. Promienistej i przy ul. Solipskiej.
Pani J. Piecuch przedstawiła kompleksowy projekt pierwszej serii 4 spotkań Zespołu
z mieszkańcami (po jednym spotkaniu na każdym obszarze budżetu partycypacyjnego).
Druga seria czterech spotkań konsultacyjnych powinna odbyć się tuż przez terminem
końcowym składania wniosków. Spotkania pierwszej serii powinny odbyć się w okresie
od 20 do 30 stycznia, czyli niezwłocznie po ogłoszeniu rozpoczęcia naboru wniosków.
Istotnym kanałem informacyjnym o tych spotkaniach będą odbywające się od 15 stycznia
półroczne zebrania rodziców w szkołach. W ten sposób można zwiększyć efekt
współpracy dzieci i rodziców nad wnioskami budżetowymi. Istotnym warunkiem sukcesu
takich spotkań będzie obecność członków Zespołu z urzędu, którzy w imieniu
dysponentów środków budżetowych dzielnicy omówią zadania własne dzielnicy
z poszczególnych sfer budżetu dzielnicowego. Zaproponowała, aby spotkania dla
kolejnych obszarów B.P. odbyły się odpowiednio: w Adzie, w Szkole nr 94,
w Gimnazjum przy ul. Malowniczej oraz w Sali konferencyjnej urzędu. Należy pamiętać,
że w termie 17 lutego do 3 marca będą ferie zimowe. Zaproponowany ramowy projekt
I części kampanii informacyjnej Zespołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad tym projektem:

Pani H. Berłowska zaproponowała, żeby część z proponowanych informacji o budżecie
2014 r. przekazać w biuletynie dzielnicowym. p M. Foks odpowiedział, że pierwszy
w tym roku numer biuletynu ukaże się dopiero po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu
na druk biuletynu w trybie zamówień publicznych.
Pan D. Kałwajtys ocenił negatywnie propozycję p. J. Piecuch, bo przypomina mu to zjazd
partyjny z lat siedemdziesiątych.
Pan R. Betlejewski przychylając się do propozycji, przedstawił graficznie członkom
Zespołu pojęcia i zmiany w dysponowaniu środków budżetowych powstałe w wyniku
wprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Wyjaśniał strukturę budżetu i odpowiadał na
wiele pytań.
Pan M. Foks zgodził się, że takie spotkania edukacyjne są potrzebne. Do pracy przy
przygotowaniu spotkań zgłosiły się 2 osoby z Zespołu: p. J. Piecuch i p.Patrycja Nowak
Pan Sz. Siemianowski był przeciwny jakimś pracom w podgrupach Zespołu.
Pan R. Betlejewski zaproponował, aby poza nim w skład Zespołu roboczego wszedł
p. M. Foks, p. I. Bielawska, p. J. Piecuch i może p. A. Hawryńska. Zespół przygotuje
wstępną prezentację we wtorek 14 stycznia (spotkanie odbędzie się o godz. 11.30
w Urzędzie Dzielnicy

Włochy) i przedstawi ją pozostałym członkom Zespołu na

spotkaniu 20 stycznia o godz.18.00.
Podsumowując ustalenia Zespołu Przewodnicząca poinformowała, iż:
1) zostaną zorganizowane 4 spotkania z mieszkańcami - po 1 na każdym Obszarze tj.:
1.

Nowe Włochy - Dom Kultury ADA

2.

Stare Włochy - S. P. NR 94, ul. Cietrzewia 22 a

3.

Tzw. Wysokie Okęcie – Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia

4.

Tzw. Niskie Okęcie – S. P. NR 87, ul. Malownicza 31

2) Daty i godziny spotkań zostaną przekazane do informacji publicznej po ich ustaleniu
i zatwierdzeniu.
3) W prace nad przygotowaniem „Prezentacji dla mieszkańców” powinni czynnie włączyć
się wszyscy Członkowie Zespołu d.s. B. P. Włochy.

3.

Ustalono terminu kolejnego spotkania Zespołu na 20 stycznia 2014 r. godz. 18.00.
Na tym Przewodnicząca Zespołu zamknęła obrady Zespołu.

