PROTOKÓŁ
Ze spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami prowadzonego w ramach V edycji
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019
w Dzielnicy PRAGA POŁUDNIE, Obszar Kamionek
z dnia 13 marca 2018 roku
MIEJSCE:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, ul. Grochowska 262, sala konferencyjna
CZAS TRWANIA:
g. 17.00 – 18.30
OBECNI NA SPOTKANIU:
OTWIERAJĄCY SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU
DZIELNICY
PROWADZĄCY SPOTKANIE
UCZESTNICY

ANNA WOJTASIK - Koordynatorka ds. budżetu
partycypacyjnego
MONIKA STACHURA – Moderatorka
HALINA WOLSKA - Sekretarz
OBECNYCH OGÓŁEM: 20 os.
MIESZKAŃCY: 9 os
AUTORZY PROJEKTU: 7
URZĘDNICY (poza ww.): 4
PŁEĆ OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
M: 7 K: 13
WIEK OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
DZIECI (0-14): 0
MŁODZIEŻ (15- 24): 1
OSOBY DOROSŁE (25-65): 18
OSOBY STARSZE (65>): 1
OSOBY BIORĄCE AKTYWNY UDZIAŁ W DYSKUSJI: 3

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie rozpoczęto z niewielkim opóźnieniem, z powodu oczekiwania na autorów
projektów. Uczestników spotkania przywitała Pani Anna Wojtasik - Koordynatorka
ds. budżetu partycypacyjnego (BP) w Dzielnicy Praga Południe. Podziękowała za przybycie,
przywitała urzędników i projektodawców. Wspomniała, że to już siódme spotkanie
w bieżącej edycji BP oraz przedstawiła założenia BP. W kilku słowach powiedziała, jaki jest
cel spotkania i w jaki sposób projektodawcy będą prezentować swoje projekty.
Następnie przekazała głos moderatorce, która poinformowała o zasadach spotkania – 2 min.
na prezentację projektu, 5 minut na zadawanie pytania, dyskusję, wygłaszanie opinii
i komentarzy. Poprosiła uczestników o aktywne uczestnictwo, a autorów o wysłuchanie uwag,
a także o zgłaszanie chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki. Moderatorka
poinformowała o sposobie odmierzania czasu (sygnał dźwiękowy) oraz o wykonywanych na
spotkaniu zdjęciach dokumentacyjnych oraz że ze spotkania zostanie przygotowany protokół
uwzględniający charakter uwag zgłoszonych do projektów.

Zaprezentowano 11 z 14 zaplanowanych na spotkanie projektów. Z uwagi na to, że jeden
z autorów projektów przybył na spotkanie nieco spóźniony, jego projekty zostały
zaprezentowane w innej niż zaplanowana kolejności. Na końcu spotkania zaprezentowano
2 projekty z innego obszaru.
Moderatorka udzielała głosu chętnym, często podsumowywała wypowiedzi i kierowała
projektodawców do urzędników po odbiór Karty B1, w których zostały opisane ich uwagi.
Sekretarz rozdawała ankiety ewaluacyjne z prośbą o ich zwrot z końcem spotkania,
informowała projektodawców o konieczności wpisywania się na listę obecności, wykonywała
zdjęcia oraz notowała uwagi do projektów zgłaszane podczas dyskusji.
Sala była odpowiednio przygotowana, dla projektodawców przewidziano upominki w postaci
płóciennych toreb promujących BP oraz długopisy, a także wodę. Spotkanie przebiegło
sprawnie i w miłej atmosferze.
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTÓW:
Projekt nr ESOG 175 pt. Strzelnica laserowa w LXXII LO
1.
Projekt zdobył uznanie publiczności
2.
Pytano o zasady rekrutacji na zajęcia
3.
Padło pytanie o ogólnodostępność projektu
4.
Pytano, co się stanie ze sprzętem po realizacji projektu i czy będzie wówczas
udostępniany osobom spoza szkoły
5.
Interesowano się tym, czy projekt jest bezpieczny, kto będzie wydawał
sprzęt oraz czy będzie instruktor
Projekt nr ESOG 442 pt. Zakup nowości książkowych dla czytelników, uzupełnienie
nowego kanonu lektur szkolnych oraz spotkania autorskie
1.
Przedstawiciel urzędu weryfikujący projekt nie miał do niego uwag
2.
Pytano, czy budżet dzielnicowy rezerwuje pieniądze na zakup książek i czy
właściwe jest finansowanie z BP
Projekt nr ESOG 2246 pt. Zakup nowości książkowych do Wypożyczalni nr 24,
ul. Grochowska nr 79
1.
Projekt zweryfikowany pozytywnie
2.
Padło pytanie o to, kto decyduje o tym jakie pozycje zostaną zakupione
3.
Projekt został bardzo dobrze odebrany przez obecnych na spotkaniu
mieszkańców
Projekt nr ESOG 602 pt. Nowoczesne boisko przy SP 255
1.
Koszt projektu został uznany za niedoszacowany; przedstawiciel urzędu
wskazał, że wyremontowanie wszystkich boisk przekroczy limity przeznaczone na
BP, zasugerował doprecyzowanie, które z boisk należałoby wyremontować w
ramach projektu, podać jego wymiary oraz które urządzenia należy wymienić
2.
Pytano, czy projekt jest popierany przez mieszkających w pobliżu boisk
mieszkańców
3.
Wyrażono opinię i uznanie, że SP 255 jest najaktywniejszą szkołą w BP
4.
Pytano jak często wymagają remontów boiska, biorąc pod uwagę, że ich
gruntowny remont miał miejsce około 13 lat temu

Projekt nr ESOG 663 pt. Górka saneczkowa na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych
od strony ul. Stanisława Augusta
1.
Przedstawiciel urzędu wskazał, że konieczna będzie zgoda Miejskiego
Konserwatora Zabytków, ponieważ obszar jest pod jego ochroną, powinna też
zostać uzyskana decyzja o rozbiórce górki oraz niezbędny będzie projekt nowej
górki oraz, że górka nie będzie mogła być zadrzewiona tak jak przewiduje to projekt
2.
Pytano, czy uregulowany jest stan prawny obszaru i kto jest jego
właścicielem
3.
Zwrócono uwagę, że warto wykorzystać naturalne nachylenie górki
i wówczas nie będzie potrzebne jej zadrzewianie dla zapewnienia bezpieczeństwa
korzystających
4.
Pomysł spodobał się
5.
Jeden z uczestniczących w spotkaniu mieszkańców przedstawił niechlubną
historię tego miejsca i wyraził potrzebę jego rewitalizacji
Projekt nr ESOG 664 pt. Chrońmy zieleń przy Stanisława Augusta – barierka chroniąca
trawnik
1.
Przedstawiciel urzędu wskazał, że należy doprecyzować powierzchnię
trawnika oraz wskazać rodzaj barierek
2.
Wyrażono opinię, że projekt jest bardzo potrzebny i będzie idealnym
uzupełnieniem sąsiadujących zrealizowanych już inwestycji
Projekt nr ESOG 667 pt. Doprowadzenie do użytku istniejących urządzeń rekreacyjnych z
epoki PRL na Kamionku
1.
Przedstawiciel urzędu wskazał, że w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na tym obszarze jest wyznaczona trasa 1000-lecia, jednakże
realizacja projektu jest możliwa. Zasugerowano, aby ze względów bezpieczeństwa
rozważyć wymianę, a nie remont, części wymienionych w projekcie urządzeń
2.
Przypomniano, że w BP 2018 pozytywnie zweryfikowano znacznie większy
kwotowo niż prezentowany projekt
Projekt nr ESOG 2118 pt. Zielona Skaryszewska
1.
Przedstawiciel urzędu wskazał, że należy doszacować koszty projektu, m.in.
z uwagi na potrzebę przygotowania projektu organizacji ruchu i wykonanie projektu
2.
Pytano, który koszt jest aktualny – ten na slajdzie czy omawiany przez autora
Projekt nr ESOG 2174 pt. Siłownia w plenerze przy Lubelskiej
1.
Przedstawiciel urzędu wskazał, że z uwagi na zaplanowane na rok 2018
i 2019 prace na tym terenie, realizacja projektu w proponowanej lokalizacji
nie będzie możliwe i zasugerowano zmianę lokalizacji
Projekt nr ESOG 563 pt. Budowa lamp solarnych w alei wspólnej (Grochów Kinowa)
1.
Przedstawiciel urzędu zwrócił uwagę na potrzebę doprecyzowania projektu,
gdyż istnieje trudność w jego oszacowaniu w aktualnym brzmieniu
2.
Pytano o koszt latarni
3.
Zastanawiano się czy muszą to być latarnie z wiatrakiem
4.
Pytano czy można podłączyć oświetlenie do sieci

5.
6.
7.

Dyskutowano, czy lepsze byłyby latarnie LED-owe
Sugerowano bardziej intensywne oświetlenie
Rozmawiano o wysokości latarni

Projekt nr ESOG 2029 pt. Oświetlenie ulicy Brygady Pościgowej (Gocław)
1.
Przedstawiciel urzędu zwrócił uwagę, że koszt projektu jest niedoszacowany
oraz że niezbędny będzie kabel zasilający
2.
Sugerowano, aby oświetlenie było LED-owe i lampy świeciły w dół a nie do
góry
3.
Jako przykład dobrego doświetlenia podobnego terenu wskazano ulicę od
strony ul. Międzynarodowej prowadzącą do parku
REKOMENDACJE ZESPOŁU MODERACYJNEGO:
ORGANIZACYJNE
Brak
MERYTORYCZNE
Brak
ZEBRANO ANKIETY EWALUCYNE

16 szt.

Protokół przygotowano na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
Opracowały: Halina Wolska i Monika Stachura

