Raport podsumowujący spotkanie dotyczące projektów zgłoszonych w Dzielnicy
Wawer do budżetu partycypacyjnego na rok 2019
ANIN

1. Data i miejsce spotkania: 15 marca 2018 r., Wawerskie Centrum Kultury Filia
Anin, V Poprzeczna 13
2. Obszar dzielnicy: Anin
3. Liczba omawianych projektów – 22 + 2 projekty ogólnodzielnicowe spoza listy
planowych na spotkanie projektów.
4. Dane statystyczne:


Liczba uczestników – 23 osoby. W tym: 14 projektodawców lub ich
przedstawicieli, 4 członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i 5 urzędników



Średnia wieku: ok. 45 lat



Płeć: ok. 50% kobiet

5. Liczba osób biorących aktywny udział w dyskusjach: 5
6. Przedstawicie Urzędu Dzielnicy Wawer: Dorota Głażewska, Koordynator Budżetu
Partycypacyjnego; Tomasz Pasek, Wydział Inwestycji; Konrad Kurek OSiR; 2
przedstawicielki bibliotek wawerskich
7. Moderator: Kinga Markert, Fundacja Konsultacje Społeczne

Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:
Projekt 137. Nowa Sauna Fińska z aromaterapią i koloroteriapią
Projekt został zaprezentowany w zastępstwie za jego autora.

Projekt 279. Sfinansowanie w 2019 r. druku czasopisma „Między nami aninianinami”
Projekt został omówiony wraz z projektem o numerze 404.
Urzędnicy nie mieli uwag do obu projektów. Uczestnicy spotkania dopytywali o szczegóły
tworzenia i dystrybuowanie pisma. Wywiązała się dyskusja na temat korzyści finansowania
periodyku z reklam.
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Realizacja projektu prawdopodobnie będzie niemożliwa ze względu na problem ze spełnieniem
zasady ogólnodostępności oraz konieczność udostępniania na zasadach nieodpłatnych urządzeń
sfinansowanych z budżetu partycypacyjnego.

Projekt 281. Anińskie warsztaty muzyczne
Należy zmienić tytuł na „Zakup instrumentów…”, doprecyzować terminy oraz dodać informację,
że na warsztaty zapraszana będzie młodzież spoza drużyny harcerskiej.

Projekt 283. Gry na orientację i usprawnienie organizacji anińskich wydarzeń
Urzędnicy nie mieli uwag do projektu. Mieszkańcy dopytywali i dyskutowali o sposobach
zapewnienia ogólnodostępności projektu. Zasugerowano zmianę tytułu projektu tak, aby
wskazywał na zakup krótkofalówek. Wskazano na możliwość wykorzystania regulaminu
korzystania ze sprzętu zakupionego z budżetu partycypacyjnego stworzonego do podobnego
projektu w zeszłym roku (który nie wygrał).

Projekt 374. Rodzinna wyprawa po zdrowie – warsztaty dla dzieci i rodziców w bibliotece
Brak uwag urzędników do projektu. Mieszkańcy pytali o powody wyboru wskazanej grupy
wiekowej oraz o koszt projektu.

Projekt 386. Azja – kolebka cywilizacji oraz kontynent kontrastów i rekordów
Brak uwag do projektu.

Projekt 404.
„Między nami aninianinami” – sfinansowanie w 2019 r. przygotowania
czasopisma do druku
Projekt został omówiony wraz z projektem o numerze 279.
Urzędnicy nie mieli uwag do obu projektów. Uczestnicy spotkania dopytywali o szczegóły
tworzenia i dystrybuowanie pisma. Wywiązała się dyskusja na temat korzyści finansowania
periodyku z reklam.
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Organizacja wyjazdów finansowanych z budżetu partycypacyjnego wywołała dyskusję.
Wskazano, że nie można pobierać opłat za uczestnictwo wydarzeń realizowanych z BP.
Proszono o dopisanie do projektu, w jaki sposób jego uczestnicy będą rekrutowani.

2

Projekt 445. „Aktywny weekend”

Projekt 522. Oznakowanie Ścieżek w Lesie w Aninie - Kierunkowskazy
Urzędnicy nie mają uwag do tego projektu. Mieszkańcy pytali o ilość planowanych
drogowskazów oraz o ewentualne zabezpieczenia znaków przez wandalizmem. Zasugerowano,
aby oznakować również ścieżki rowerowe.

Projekt 526 Historia – Wojenne Opowieści z Okopów Las Aniński – tablice informacyjne
Brak uwag urzędników do projektu. Spotkał się on z poparciem zebranych. Pojawiła się
sugestia rozszerzenia projektu o aplikację internetową. Pytano, skąd realizator projektu będzie
czerpał wiedzę historyczną o dzielnicy.

Projekt 529 10 Śmietników z daszkiem na terenie obrębu ulic Zorzy – Jagmina (Pazińskiego) –
Zambrowska – IX Poprzeczna
Należy doprecyzować lokalizację ustawienia śmietników pamiętając, że mogą one stanąć
wyłącznie na terenie będącym we władaniu urzędu (a nie spółdzielni mieszkaniowej).

Projekt 532 „A może poszli do lasu” – leśna alternatywa dla seniorów i młodzieży szkolnej – II
ETAP doposażenie
Projekt wraz z dwoma kolejnymi (nr 533 i 536) dotyczy doposażenia tego samego terenu.
Wydział Inwestycji prosi o kontakt projektodawcę w celu doprecyzowania lokalizacji
wyposażenia, o którym mowa w tych trzech projektach. W dyskusji pojawiła się propozycja
usunięcia z nazw projektów słowa „etap”. Etapowanie projektów jest niedozwolone w budżecie
partycypacyjnym i mimo, że projekty nie dotyczą niedozwolonego etapowania, nazwa może
być myląca dla czytelników.

Projekt 533 Leśna Ścieżka Edukacyjno-Ekologiczna w Aninie przy Axentowicza „RUNO LEŚNE”
– II Etap doposażenie
j.w.

Projekt 536 Leśny plac zabaw o tematyce leśnej i ochronie środowiska – Doposażenie

Projekt 689 Awaryjny dojazd do Kardiologii poprawa komunikacji odcinka ulicy Zorzy
Projekt spotkał się z przychylnym nastawieniem zarówno urzędników jak i innych
projektodawców. Wydział Inwestycji prosi o doprecyzowanie szerokości pobocza zakładanego
w projekcie. Słuchacze mieli szereg pytań np. czy realizacja projektu nie spowoduje, że
pojazdy będą parkować po drugiej strony ulicy czy, kto będzie odśnieżał pobocze. Pojawiła się
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j.w.

sugestia, aby zachować obecny szyk parkowania, czyli aby miejsca parkingowe zostały
wytyczone równolegle do jezdni.

Projekt 875 Trampoliny w Aninie
Projekt spotkał się z przychylnością uczestników zebranych na spotkaniu. Wydział Inwestycji
prosi o zwiększenie kosztu projektu do 22 000.

Projekt 1751 Sport dla każdego. Bezpłatne treningi w Slingers’ Clash
Brak uwag do projektu

Projekt 2260 Dofinansowanie Pikniku Anińskiego
Projekt prezentowany w zastępstwie przez męża autorki. Projektodawca proszony jest o
kontakt z weryfikatorem projektu w sprawie ewentualnego uwzględnienia kosztów występów
artystów.

Projekt 2309 Broszura informacyjna dla mieszkańców – „WPŁYW INWESTYCJI BUDOWLANYCH
2010-2018 NA ŁAD PRZESTRZENNY I ŚRODOWISKO OSIEDLA ANIN”
Urząd czeka na opinie wydziału prawnego dotyczącą możliwości realizacji projektu w ramach
budżetu partycypacyjnego oraz na opinię Centrum Komunikacji Społecznej, czy projekt ze
względu na znamiona konsultacji społecznych może zostać dopuszczony. W trakcie dyskusji
pojawiła się obawa, czy realizacja projektu nie wzbudzi antagonizmów pomiędzy
mieszkańcami.

Projekt 2314 Nowości wydawnicze dla Wypożyczalni nr 87 w Aninie
Brak uwag do projektu.

Projekt 2327 Audiobooki dla biblioteki w Aninie (Wypożyczalnia nr 87)

Projekt spotkał się z przychylnością zebranych na spotkaniu. Wydział Inwestycji prosi o
zwiększenie jego kosztu do 80000 zł oraz o usuniecie nazwy firmy, potencjalnego wykonawcy
projektu. Uwaga z sali dotyczyła ewentualnego zmniejszenia zakresu projektu i jego kosztu,
tak aby zwiększyć szansę na jego realizację.
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Projekt 2376 „Jordanek” integracyjny przy ul. Marysińskiej
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Brak uwag do projektu.
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Na spotkaniu zostały omówione dodatkowo nieumieszczone na liście dwa projekty
ogólnodzielnicowe dotyczące czytelni naukowej – jedynej w dzielnicy Wawer zlokalizowanej w
Aninie.
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