Raport podsumowujący spotkanie dotyczące projektów zgłoszonych w Dzielnicy
Wawer do budżetu partycypacyjnego na rok 2019
MIEDZESZYN, RADOŚĆ

1. Data i miejsce spotkania: 1 marca 2018,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Agrestowa 1, Warszawa

Miejsce Aktywności Lokalnej,
Nr 82 w MIEDZESZYNIE ul.

2. Obszar dzielnicy: Miedzeszyn, Radość
3. Liczba omawianych projektów – 13
4. Dane statystyczne:


Liczba uczestników – 22 osoby dorosłe i 1 dziecko. W tym: 8 projektodawców, 3
członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i 5 urzędników



Średnia wieku: ok 40 lat



Płeć: 15 kobiet i 8 mężczyzn

5. Liczba osób biorących aktywny udział w dyskusjach: 8
6. Przedstawicie Urzędu Dzielnicy Wawer: Dorota Głażewska Koordynator ds. BP; Tomasz
Pasek, Wydział Inwestycji; Izabela Bielińska, Wydział Oświaty; Alicja Domaradzka, Filia
WCK; Renata Gałka, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82.
7. Moderator: Kinga Markert, Fundacja Konsultacje Społeczne

Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:

Uwaga Wydziału Inwestycji: Właścicielem działki jest Skarb Państwa. Na razie jest zgoda
tej instytucji na budowę siłowni. Należy wznowić negocjacje w sprawie usytuowania placu
zabaw.



Uwaga Wydziału Oświaty: należy zabezpieczyć plac przed wejściem psów.

Projekt 257. Zakup książek i czasopism do wypożyczalni nr 47


Słuchacze wyrazili zdziwienie niską kwotą projektu (9000 zł). Inne biblioteki według nich
występują o większa dotację.

Projekt 479. Artystyczny Krąg – rozwijanie i wspieranie pasji twórczych


Padła sugestia rozszerzenia ilości uczestników projektu. Można albo zwiększyć ilość osób w
zespole, albo zwiększyć ilość grup.
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Projekt 1153. Leśny plac zabaw i plenerowa siłownia przy ulicy Mozaikowej w Radości



Projekt jest już realizowany w bieżącym roku. Urząd zwrócił uwagę, że w przypadku
realizacji w ramach BP prowadzący zajęcia zostanie wyłoniony w konkursie, nie musi to
być ta sama osoba, co obecnie.

Projekt 578. Skwer rekreacyjny z mini siłownią w Miedzeszynie, ul. Szafirowa


Pytanie o koszty. Odpowiedź: 110 000 zł.



Czy są uwzględnione koszty konserwacji? Odpowiedź: Tak.



Jakie urządzenia będą znajdować się na placu? Odpowiedź: Zostaną one zaproponowane na
etapie przygotowania projektu skweru.

Projekt 1114. Multimedia dla biblioteki w osiedlu Miedzeszyn


Brak uwag.

Projekt 1318. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży


W jaki sposób będzie prowadzony nabór na zajęcia? M.in. przez stronę www Urzędu.



Jest zgoda dyrektor szkoły, aby zajęcia odbywały się na terenie placówki.



Uwaga urzędników: należy uzupełnić wniosek o następujące informacje:
◦

Wskazać, w jaki sposób będzie następował podział na grupy,

◦

Określić, że zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych (a nie z dzielnicy Wawer,
jak to jest obecnie)

◦

Uzupełnić, że na zajęcia w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z problemami
postawy.

Projekt 1438. Foot-Fit-Fun (FFF) miniboisko piłkarskie dla dzieci oraz siłownia plenerowa dla
dorosłych / seniorów


Uwaga Wydziału Inwestycji: koszt projektu należy zwiększyć do 86 000 zł.



Umowa dzierżawy działki, na którym ma zostać zrealizowany projekt kończy się w
październiku tego roku. Jeśli działka będzie nadal dzierżawiona od miasta, inwestycja nie
będzie mogła na niej powstać.

Uwagi Wydziału Inwestycji: należy zwiększyć koszt ławeczek do 6000 zł oraz dodatkowo
koszt pająka o 12 000 zł.



Zmiany do kosztorysu projektu należy wysłać mailem do p. Głażewskiej.

Projekt 2175. Liliowy Zakątek – tor rowerowo – hulajnogowy - pumptrack
Uwaga Wydziału Inwestycji: koszt toru o takiej długości to 150 000 zł. Jest obecnie
niedoszacowany. Proszę przesłać korektę do budżetu lub skrócić długość toru, aby zmieścić się
w podanym budżecie.
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Projekt 1945. Liliowy Zakątek – doposażenie Placu Zabaw i Siłowni Plenerowej dla Małych i
Dużych

Projekt 2359. Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w osiedlu Miedzeszyn


brak uwag do projektu

Projekt 2391. Kino za regałem – Program literacko / Filmowy dla dzieci


brak uwag

Projekt 2397. Poetycka Radość – Gałczyński, Tuwim. Twardowski - inaczej


Pytanie o liczebność grupy odbiorców. Spotkania odbędą się w nowej Sali nowego obiektu.
Tyle, ile wejdzie do Sali. Dużo.



Nie ma żadnych uwag.

Projekt 2407. Estradowa Radość – muzyka w kulturotece dla dzieci i dorosłych

3

Nie pytań, nie ma uwag.
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