Raport podsumowujący spotkanie dotyczące projektów zgłoszonych
w dzielnicy Wawer do budżetu partycypacyjnego na 2019
Wawer, Sadul, Zerzeń
1.
2.
3.
4.

Data i miejsce: 9 marca 2018, filia WCK Zastów, ul. Lucerny 13, Warszawa
Obszar dzielnicy: Wawer, Sadul, Zerzeń
Liczba omawianych projektów: 16
Dane statystyczne:
 Liczba uczestników: 21 osób, w tym 4 mieszkańców oraz 4
przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Wawer
 Średnia wieku: 40 lat
 Płeć: 50% kobiet
 Liczba osób biorących aktywny udział w dyskusjach: wszyscy
 Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy: Dorota Głażewska, Wydział Promocji,
Kultury i Sportu; Izabela Bielińska, Wydział Oświaty; Ewa Olszewska,
Wydział Ochrony Środowiska; Tomasz Pasek, Wydział Inwestycji
 Moderator: Tomasz Ołdak, Fundacja Konsultacje Społeczne

Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:
132. Modernizacja Sali gimnastyczno-widowiskowej w SP nr 86
Wg osoby weryfikującej należy zwiększyć wycenę podestów w kosztorysie projektu
133. Wykonanie piłkochwytu wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86

Urząd jest w trakcie sprawdzania, czy będzie możliwość podłączenia do policji lub
straży miejskiej
255. Zakątek szachowy w SP nr 109
Bez uwag
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134. Zewnętrzny monitoring w SP nr 86 – etap II

1

„Taka siatka to dobry pomysł i norma, jak chodzi o bezpieczeństwo graczy i
otoczenia”

263. Warsztaty z robotyki w SP nr 109
O naborze będzie decydować kolejność zgłoszeń. Planowana jest jedna edycja na
semestr. Promocja i reklama będzie bezpłatna - za pomocą mediów
społecznościowych, informacji w szkole (np. plakat), marketingu wirusowego. Warto
zadbać i poinformować głosujących w budżecie partycypacyjnym, jak zapewni się
ogólnodostępność, w szczególności dla osób z uboższych rodzin, nie „elitarnych”
303. Wawerskie centrum siły
Czy sąsiedzi z okolicy byli zapytani przez projektodawcę lub urzędników o zgodę na
zrobienie siłowni i ją wyrazili? Nie. Jak to wygląda od strony formalnej – czy sąsiedzi
muszą wyrazić zgodę? Nie, to będzie mała architektura, która nie wymaga zgody a
jedynie zgłoszenia. Sprawa jest kontrowersyjna – uruchomienie takiej siłowni może
spowodować uciążliwości dla sąsiadów – hałasy, śmieci, gromadzenie się „pijaków”,
zagrożenie bezpieczeństwa. Wskutek rozmowy projektodawca zobowiązał się do
„skonsultowania” postawienia siłowni z okolicznymi mieszkańcami.
309. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP nr 109
Jak będzie zapewniona ogólnodostępność? Szkoła jest dostępna dla wszystkich,
umieszczona zostanie dobrze widoczna tablica lub banner informujący o stacji, która
sama z siebie też będzie widoczna „z zewnątrz”. „W mediach społecznościowych
nagłośnimy otwarcie i dostępność stacji dla wszystkich”
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Czy realizacja tego projektu nie jest po prostu dotowaniem ośrodka kultury? Czy to
jest zgodne z regulaminem budżetu partycypacyjnego? Odpowiedź urzędników: tak,
jest zgodne. Wiele pomysłów służy wspieraniu działań kulturalnych w taki lub
podobny sposób, zgodnie z ideą decydowania przez mieszkańców, na co chcą
przeznaczyć część wspólnych środków.
366. Spotkania przy ekranie
Czy projektodawca przewidział działania zgodnie z przepisami, jak chodzi i prawa
autorskie (zgoda, honorarium)? Tak
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365. Dziecko wśród kultury i sztuki
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596. Warsztaty wokalno-aktorskie dla młodzieży
Bez uwag
708. Magiczny dywan w SP nr 109
Ile będzie gier? Około 45. Gdzie będzie zamontowany rzutnik? Uzupełnić informacje
w projekcie
939. Czyste i bezpieczne sąsiedztwo! Kosze na śmieci, psie WC
Jak działają feromony? Czy to jest sprawdzone rozwiązanie? Gdzie w Warszawie są
psie WC? Czy przyszli sąsiedzi wiedzą i zaakceptowali umieszczenie tych instalacji?
Czy nie będą zlokalizowane zbyt blisko domów mieszkalnych – ze względów
higienicznych? Sugestia uzupełnienia opisu projektu o odpowiedzi na w/w pytania.
Opinia osoby weryfikującej: wniosek wymaga uzupełniania o wskazanie dokładnych
lokalizacji psich WC; kosze powinny być ogólnoużytkowe zamiast tylko na psie
odchody; nie przewiduje się montażu podajników na torebki na odchody, ponieważ
właściciele psów zobowiązani są mieć własne torebki
1036. Kontynuacja chodnika przy krótkiej Mydlarskiej
Do wyjaśnienia z Urzędem sprawa liczby i kosztów latarni
1144. Wiata przystankowa na Trakcie Lubelskim – przystanek „Dzielnicowa 01 i 02”
Wg ZDM projekt do dużej weryfikacji. Najważniejsze pytanie: Czy tam nie jest
planowany remont drogi? Robienie wiaty przed remontem byłoby niegospodarne.
Do sprawdzenia

2310. Zakup książek i multimediów do biblioteki w Wawrze
Bez uwag
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Realizacja pomysłu będzie wbrew dobrosąsiedzkim relacjom. Jak zapewnienie
dobrostanu mieszkańcom, którzy sąsiadowaliby z „nowościami” ma się do zasad
budżetu partycypacyjnego? Formalnie realizacja nie wymaga ich zgody. Jak zmienić
regulamin? Jak zapobiec takim sytuacjom, gdy projekt może być źródłem utrapienia
dla najbliższych sąsiadów, choć nie ma do niego żadnych formalnych zastrzeżeń?
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1695. Nowości w Sadulskim Zakątku

