Wyjątkowo mało projektów w Budżecie Obywatelskim.
Miasto zachęca mieszkańców konsultacjami
data aktualizacji: 2022.01.12

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można zgłaszać swoje pomysły do Budżetu
Obywatelskiego. Czas się kończy, a projektów jest bardzo mało. W naszej dzielnicy pojawiło
się zaledwie 5 propozycji m.in. zeszłoroczny projekt, który nie przeszedł czy kontynuacja
koncertów z lat ubiegłych. Miasto postanowiło zachęcić mieszkańców do udziału w
Budżecie Obywatelskim i ogłosić konsultacje.
Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec - nie trzeba być zameldowanym w mieście ani
pełnoletnim. Ursynów przeznaczył na Budżet Obywatelski 2023 ponad 6 mln złotych. Pomysłów jest
jednak mało i być może będzie ich mniej niż w poprzednich edycjach.
Autorzy wskazują, że powodów mniejszego zainteresowania jest wiele. Najbardziej nie mogą
odżałować zmian w zasadach programu po ustawie ujednolicającej budżet obywatelski w całej
Polsce.
- Żałuję, że nie ma zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Taki zespół istniał do 5. edycji włącznie.
Dawał możliwość podziału dzielnicy na obszary i składał się z mieszanego zespołu - urzędników i
mieszkańców, którzy pełnili funkcję pomocniczo-opiekującą. Od kiedy go nie ma, jest trudniej - mówi
Piotr Ciara, który od wielu lat składa swoje pomysły.
Od czasu zmian mieszkańcy nie mogą łączyć też kilku podobnych pomysłów w jeden. W edycji na rok

2021 zgłoszono aż cztery projekty dotyczące lodowisk - trzy z nich dotyczyły działki przy Kajakowej,
a jedna lokalizacji na Natolinie. Pomimo że wiele osób chciało tych inwestycji, to aż
cztery różne pomysły zakładające jego budowę spowodowały, że nie przeszedł ani jeden.

Zaledwie 5 pomysłów
Jeden z pięciu projektów złożonych już do Budżetu Obywatelskiego 2023 zakłada zakup defibrylatora
AED dla Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na
temat udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzenia.
Kolejny projekt dotyczy kontynuacji dwóch zwycięskich propozycji z 2019 i 2020 roku - cykl
bezpłatnych wakacyjnych koncertów muzyki klasycznej w Parku Jana Pawła II i Parku Przy
Bażantarni.
Pomysłodawca trzeciego projektu nie poddał się po ubiegłorocznej porażce i ponownie złożył
propozycję zakładającą remont i wymianę chodnika wzdłuż ulicy al. KEN na odcinku od
Ciszewskiego do Jastrzębowskiego. Pomysł uwzględnia również nasadzenie krzewów w północnej
części pasa zieleni między chodnikiem a jezdnią oraz korektę parkingu do parkowania skośnego i
utworzenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wraz z 4 nowymi ławkami.
Czwartym projektem jest doświetlenie przejścia przy ul. Pileckiego na zakręcie w kierunku osiedla
Kazury.
- Samochody pokonują ten zakręt z dużą prędkością i nie zwracają uwagi na przejście. Moja 70-letnia
babcia często na nie narzeka. Mówi, że jest niebezpieczne i nie czuje się dobrze, przechodząc tam
pod swoim domem. Sam doświadczam tam ciągle różnych nieprzyjemności - mówi projektodawca.
Piąty pomysł złożyła mieszkanka Kabat - Katarzyna Olędzka. Proponuje "Opakodzielnię" - miejsce, w
którym mieszkańcy i przedsiębiorcy mogliby się
wymieniać niezniszczonymi opakowaniami, takimi jak: kartony, pudełka, kawałki folii czy wszelkiego
rodzaju wypełniaczami.
- Pomysł ten wpisuje się w trend less waste i byłby dobrym uzupełnieniem inicjatyw, które już mamy
na Ursynowie - jadłodzielni, bibliotek plenerowych, garażówki, internetowych grup sąsiedzkiej
wymiany - mówi pani Katarzyna.

Tydzień z Budżetem Obywatelskim
Od 17 do 20 stycznia mieszkańcy, którzy mają wątpliwości co do swoich pomysłów, mogą wziąć
udział w konsultacjach z miejskimi specjalistami. W każdym dniu Tygodnia z Budżetem
Obywatelskim odbędzie się spotkanie online poświęcone określonej tematyce:
Poniedziałek: „Mój pierwszy raz” - spotkanie dla osób, które planują zgłosić swój pomysł do
budżetu obywatelskiego po raz pierwszy,
Wtorek: „komunikacja i drogi” - konsultacje z urzędnikami zajmującymi się infrastrukturą
drogową i komunikacją,
Środa: „O budżecie przy kawie” - wymiana doświadczeń z innymi autorami / autorkami
projektów
Czwartek: „Zieleń i ochrona środowiska” - konsultacje z urzędnikami zajmującymi się zielenią i
ochroną środowiska,
Urzędnicy podczas spotkań odpowiedzą na pytania mieszkańców oraz pomogą im przygotować opis i

wycenę realizacji projektu. Na spotkaniach pojawią się przedstawiciele m.in. Zarządu Dróg
Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Zieleni czy Lasów Miejskich. To również okazja
do zapoznania się z innymi pomysłodawcami. Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wysłać
zgłoszenie mailem: bo@um.warszawa.pl. W odpowiedzi otrzymamy link do transmisji.
A projekty do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 25 stycznia 2022 r. na dwa sposoby:
przez Internet – na stronie https://bo.um.warszawa.pl/zglos-projekt,
w formie papierowej - wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
urzędu dzielnicy, w której ma być realizowany projekt. Propozycję dotyczącą poziomu
ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej przy ul.
Kruczkowskiego 2.
Zgłoszone projekty zostaną ocenione do 4 maja 2022 r. Urzędnicy sprawdzą m.in. czy pomysł został
zgłoszony w terminie, czy jest zgodny z obowiązującym prawem, możliwy do zrealizowania w ciągu
jednego roku oraz czy jego koszt nie przekracza określonego limitu wartości jednego projektu.
Po etapie składania i rozpatrywania odwołań, projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane
pod głosowanie mieszkańców od 15 do 30 czerwca 2022 r. Ogłoszenie wyników miasto planuje
13 lipca 2022 r.
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