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Będą nowe zasady podziału budżetu partycypacyjnego na Ursynowie. Po tegorocznych
doświadczeniach, atmosferze podejrzliwości i regulaminie pełnym dziur, zespół ds. budżetu
uzgodnił zmiany. Najważniejsza? Ursynów będzie podzielony na mniejsze obszary.
Jak informuje Nikola Jennek, koordynatorka zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, na dzisiejszym
spotkaniu w ratuszu padły następujące ustalenia:
podział Ursynowa na dwa obszary: Zielony Ursynów oraz Ursynów Wysoki - projekty o
charakterze lokalnym,
dodatkowo wprowadzenie projektów o charakterze ogólnodzielnicowym,
wyłączenie z obszarów lokalnych terenów Lasu Kabackiego, Parku Kultury Powsin oraz Toru
Wyścigów Konnych - na tych terenach mieszkańców mogliby składać projekty wyłącznie o
charakterze ogólnodzielnicowym,
podział kwoty przeznaczonej na obszary: pula podstawowa po 20% na Zielony Ursynów,
Ursynów Wysoki oraz dzielnicę jako całość, oraz podział pozostałych 40% na dwa obszary
lokalne proporcjonalnie do zagęszczenia ludności (jest to mniej więcej proporcja 90% wysoki i
10% zielony)
otwarta została kwestia przydziału limitu wartości danego projektu, pojawiały się pomysły, aby
była to np. kwota 300 tysięcy lub 500 tysięcy złotych.
W przyszłym roku na budżet partycypacyjny dzielnica przeznaczyła 6 mln 100 tysięcy złotych. To
dwa razy więcej niż w tym roku. Po ostatecznym ustaleniu zasad podziału środków, rozpocznie się
kolejna runda programu - dyskusja z mieszkańcami na temat priorytetów w dzielnicy. Do 16 stycznia
2015 roku odbędzię kilka otwartych spotkań w tej sprawie. Od 17 stycznia do 17 lutego będzie

można składać projekty do budżetu. Głosowanie dopiero w czerwcu a rozstrzygnięcie - w lipcu
przyszłego roku.
Tegoroczny program budżetu partycypacyjnego zakończył się na Ursynowie wyborem jednego
projektu stowarzyszenia "Maja", który wyczerpał całą pulę pieniędzy - 3 mln złotych. Wielu
mieszkańców oskarżało inicjatorów zwycięskiego projektu o nieuczciwe prowadzenie kampanii.
Padły też zarzuty wobec radnej Ewy Cygańskiej - wiceprezes stowarzyszenia "Maja" - o lobbowanie
na rzecz projektu własnej organizacji. W odpowiedzi na te podejrzenia, burmistrz Piotr Guział
poprosił miasto o przeprowadzenie kontroli głosowania. Urząd stwierdził, że wszystko było w
porządku.
Obecnie dzielnica bardzo stara się, aby procedury budżetu partycypacyjnego były poza wszelkimi
podejrzeniami. Jak okaże się w praktyce - to się okaże już w przyszłym roku.
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