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

1. Data i miejsce spotkania: 8 marca 2018, Szkoła Podstawowa nr 124, ul.
Bartoszycka 45/47, Warszawa.
2. Obszar dzielnicy: Falenica, Aleksandrów
3. Liczba omawianych projektów – 21
4. Dane statystyczne:


Liczba uczestników – 22 osoby dorosłe i 1 dziecko. W tym: 15 projektodawców,
3 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: 6
6. Przedstawicie Urzędu Dzielnicy Wawer: Marcin Małyska, radca prawny Urzędu; Tomasz
Pasek, Wydział Inwestycji; Ewa Olszewska, WOŚ; Wojciech Mróz, Wydział
Infrastruktury; Krzysztof Przybysz ZDM; Milena Bajer, WCK; przedstawiciel Wydziału
Oświaty.
7. Moderator: Kinga Markert, Fundacja Konsultacje Społeczne

Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:
Projekt 434. Budowa chodnika łączącego ul. Popradzką z pętlą

Uwaga WOŚ: Na tym terenie została rozpoczęta inwestycja, której zakres pokrywa się z
projektem. Nie ma potrzeby dublowania działań. Osobą kontaktową w tej sprawie dla
projektodawcy jest Pani Izabela Pałyga.
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Projekt 488. Zielona ulica Młoda – ulica to nie parking!
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Rada Osiedla Falenica popiera ten projekt. Pan Tomasz Pasek prosi o zwiększenie kosztu
projektu do około 80 000 zł. Problemem może być zmiana użytku działki, ze względu na to, że
nie ma dla tego obszaru uchwalonego mpzp. Dla realizacji procesu może nie wystarczyć 1 rok
budżetowy, wymagany dla projektów finansowanych z budżetu partycypacyjnego.

Projekt 489. Wiata przystankowa koło szkoły i kościoła
Według opinii ZDM nie ma możliwości wykonania wiaty na tym odcinku drogi ze względu na
brak wystarczającego dostępu do gruntów. Tereny przylegające do drogi są terenami
prywatnymi.
Projekt 497. Zakup nowości książkowych do wypożyczalni nr 25
Brak uwag do projektu.
Projekt 658. Zdrowo i kolorowo w Falenicy – nasadzenie drzew
Plac, na którym zaplanowano projekt częściowo zostanie zmniejszony ze względu na budowę
tunelu drogi szybkiego ruchu. Urząd czeka na opinię ZDM, czy przed zakończeniem budowy
tunelu, realizacja projektu ma sens.
Projekt 1164. Zielona sala zabaw w ogródku szkolnym
1. Należy doliczyć koszty dokumentacji projektowej oraz wykonania bezpiecznej nawierzchni i
podłoża, na którym umieszczona będzie altanka.
2. Należy wpisać 22.00 jako godzinę zamknięcia ogródka, aby spełnić kryterium
ogólnodostępności.
Projekt 1170. Bezpieczne skrzyżowania w Falenicy
Nie ma uwag do lokalizacji planowanej realizacji projektu, z wyjątkiem ul. Ciepielowskiej. W
przyszłości będzie służyła jako zawrotka dla autobusów, co uniemożliwia wyniesienie
skrzyżowania w tym miejscu. Dodatkowo warto rozważyć poczekanie z realizacją projektu do
zakończenia budowy obwodnicy. Sugerowany jest dalszy kontakt projektodawcy z osobą
kontaktową wskazaną przez urząd.
Projekt 1203. Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej
Brak uwag.
Projekt 1252. Skwer rekreacyjny w Aleksandrowie
W odpowiedzi na pytanie, czy projekt zakłada wykonanie monitoringu terenu, autorka
odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby. Poproszono o doliczenie kosztów dokumentacji
projektu oraz o doprecyzowanie sposobu ogrodzenia skweru.

Projekt 1261. Chodnik przy zajezdni autobusowej
Wstępna weryfikacja projektu jest pozytywna. Należy zwiększyć koszty oraz zmienić nazwę na
„do pętli”.
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Projekt został zrealizowany i funkcjonuje w kilku innych miejscach Warszawy. Według
przedstawicielki BOŚ łąka nie może zostać stworzona we wskazanym miejscu. Warto poszukać
innej lokalizacji.
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Projekt 1257. Łąki kwiatowe w Falenicy

Projekt 1280. Naprawa Jasnoty
Koszty realizacji projektu nie zmieszczą się w kwocie maksymalnej przeznaczonej na projekt w
tym rejonie.
Projekt 1591. Czysta Falenica – kosze na śmieci
Należy zmienić trochę lokalizację koszy. Wszystkie kosze mogą obecnie być koszami na psie
odchody.
Projekt 1646. Ekspresja 5 Zmysłów. Integracja słuchu, ruchu, …
Pytano o to, czy było badane zainteresowanie zajęciami wśród mieszkańców oraz jak często
planowane są zajęcia oraz w jaki sposób organizowane będą koncerty. Wskazano, że „pokój
doświadczeń” będzie trudno zorganizować we wskazanym klubie WCK. Projektodawca powinien
zaplanować mobilne elementy wyposażenia, które nie będą zajmować miejsca na stałe.
Projekt 1940. Faleczki – Falenickie ławeczki wypoczynkowe
Tereny wskazane częściowo należą do Skarbu Państwa a nie samorządu. Nie mogą na nich
stanąć ławki. Według WOŚ 21 ławek na wskazanym odcinku to za dużo. Warto zmniejszyć ich
liczbę, ale za to zaplanować kosze na śmieci. Warto zapytać o zgodę sąsiadów domów, przy
których zostaną postawione ławeczki. Uczestnik dyskusji zaproponował wersję ławeczki –
podpórkę, jeśli tradycyjne ławeczki będą budziły wśród sąsiadów obawę przed
przesiadywaniem na nich osób zakłócających spokój.
Projekt. 2106 Koncert kolędowy dla mieszkańców Osiedla Falenica
Projekt pozytywnie zaopiniowany.
2276 Utwardzenie 40mb ul. Sieniawskiej, którą uczęszcza…
Brak uwag do projektu.
Projekt 2313 Poszerzenie ul. Zagórzańskiej przy ul. Niecodziennej
j.w.
Projekt 2329. Oświetlenie ul. Zagórzańskiej (PRZYCINKA)
Realizacja tego zadania należy do zadań własnych Urzędu Dzielnicy. Prośba o wycofanie
projektu, nie ma potrzeby finansować tych działań z budżetu partycypacyjnego.

j.w.
Projekt 2405. Remont ul. Zagórzańskiej od nr 68 (do zakończenia…)
Do realizacji projektu potrzebne jest uzyskanie zgody właściciela terenu.

Fundacja Konsultacje Społeczne, ul. Stefana Pogonowskiego 30/2 01-564 Warszawa
KRS: 0000648853 NIP: 5252693614 REGON: 36630793000000

www.konsultacjespoleczne.com info@konsultacjespoleczne.com
|

+48 502 219 016

|

+48 601 131 743

Strona

3

Projekt 2333. Oczyszczenie pasa drogi ul. Zagórzańskiej od ul. N…

