Protokół ze spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus
Miejsce
Data
Czas trwania

Uczestnicy

Przebieg
spotkania

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
07.10.2015 r.
18.30 – 20.30
Mirosław Materski, Piotr Pełka, Stanisław Wardziński, Joanna
Wiecińska,
Natalia
Malicka,
Aneta
Chałońska,
Anna
Lewandowska, Magdalena Czapska – Szymul, Aleksandra
Magierecka, Przemysław Omen, Iwona Jabłonowska, Norbert
Pyza, Tadeusz Kaczmarek, Bartłomiej Sobieski.
1. Powitanie i prezentacja członków Zespołu.
2. Szkolenie dla członków Zespołu dotyczące budżetu
partycypacyjnego 2017 w Warszawie przeprowadzone przez
Pana Marka Jezierskiego z Centrum Komunikacji Społecznej.
3. Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego
Zespołu spośród zgłoszonych kandydatur.
Głosowało 14 osób na następujących kandydatów:
• Pani Joanna Wiecińska – 9 głosów,
• Pan Stanisław Wardziński – 3 głosy,
• Pan Piotr Pełka – 1 głos,
• Pan Bartłomiej Sobieski – 1 głos.
W wyniku głosowania przewodniczącą Zespołu została
wybrana Pani Joanna Wiecińska, a wiceprzewodniczącym
został Pan Stanisław Wardziński.
4. Podjęcie decyzji o pełnieniu funkcji sekretarza Zespołu przez
Pana Przemysława Omena.
5. Odczytanie oraz omówienie projektu regulaminu pracy
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy 2017.
5.1. Głosowanie nad zasadnością pozostawienia w § 5,
regulaminu pracy Zespołu punktu 8 o treści „Na wniosek
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub trzech
członków
Zespołu,
do
udziału
w spotkaniach Zespołu mogą zostać zaproszone osoby
nie będące członkami Zespołu”.
Głosowało 14 osób:
- za 14 głosów.
W wyniku głosowania wskazany zapis pozostawiono.
5.2. W trakcie prac nad tekstem regulaminu zmieniono treść §
7 pkt. 2 na ”Członkowie Zespołu mogą wnosić uwagi do
protokołu spotkania w ciągu 3 dni od momentu jego
otrzymania, a o przyjęciu lub odrzuceniu uwag rozstrzyga
przewodniczący lub osoba prowadząca posiedzenie w

przypadku nieobecności przewodniczącego w ciągu 3 dni”.
5.3. Następnie przeprowadzono głosowanie na wniosek
wiceprzewodniczącego Zespołu nad przyjęciem zapisu do
regulaminu przewidującego możliwość przeprowadzenia
głosowań niejawnych w sytuacjach wyjątkowych.
Głosowało 13 osób:
- za 1 głos,
- przeciw 12 głosów.
W wyniku głosowania odrzucono wprowadzenie zmian w
regulaminie
dotyczących
wprowadzenia
głosowań
niejawnych w wyjątkowych sytuacjach.
5.4. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem tekstu
Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017.
Głosowało 14 osób:
- za 14 głosów.
6. Przeprowadzono dyskusję nad podziałem terenu Dzielnicy
Ursus na poziomy lokalne, na potrzeby przeprowadzenia
procedury budżetu partycypacyjnego 2017. Zaproponowano
przyjęcie podziału biegnącego wzdłuż linii kolejowej tj. na
Ursus Północny (Niedźwiadek, Gołąbki, Szamoty) i Ursus
Południowy (Skorosze i Czechowice).
6.1. Przeprowadzono
głosowanie
nad
przyjęciem
zaproponowanego podziału terenu Dzielnicy na dwa
poziomy lokalne.
Głosowało 14 osób:
- za 14 osób.
W głosowaniu przyjęto zaproponowany podział na Ursus
Północny i Ursus Południowy.
6.2. Następnie przeprowadzono głosowanie nad podziałem
środków
przeznaczonych
dla
każdego
z obszarów lokalnych. Zaproponowany równy podział
środków: Ursus Północny – 763.500,00 zł; Ursus
Południowy – 763.500,00 zł.
Głosowało 14 osób:
- za 14 osób.
W wyniku głosowania przyjęto zaproponowany podział.
7. Dyskusja i głosowanie nad wprowadzeniem kwotowego
ograniczenia dla składanych projektów.
Głosowało 14 osób:
- przeciw 14 osób,
W wyniku głosowania Zespół podjął decyzję o nie
wprowadzaniu ograniczenia kwotowego dla zgłaszanych
projektów.
Przemysław Omen
Iwona Jabłonowska

Sporządził

Zatwierdził

