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ZARZĄDZENIE NR 1647/2017 r.
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds.
budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach
konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu
partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 8 uchwały nr LXI/1691/2013 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
8442) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1299/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15
września 2015 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu
partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji
społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma
być przeprowadzany w danym roku, zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy nr 470/2017 z dnia 8 marca 2017, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do 5 organizacji pozarządowych wybranych w drodze losowania, przy czym
jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela;”;
2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Losowania, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 odbywają się na
odrębnych spotkaniach poświęconych naborowi do Zespołu, przy czym wybór organizacji
pozarządowych odbywa się w pierwszej kolejności.”;
3) w § 3 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Kandydaci, o których mowa w ust. 2 pkt 2 zobowiązani są przedstawić stosowny
dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że zostali wyznaczeni przez organizację
pozarządową jako jej przedstawiciel. Dokument należy złożyć do koordynatora w terminie 2
dni roboczych od dnia losowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.”;
4) w § 3 uchyla się ust. 7;
5) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Na podstawie wyników losowania, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2
Koordynator tworzy listy rankingowe kandydatów.”;
6) § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli mieszkańców lub
organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jest równa bądź mniejsza niż 6
w odniesieniu do przedstawicieli mieszkańców lub równa bądź mniejsza niż 5 w odniesieniu
do organizacji pozarządowych, wszyscy oni wchodzą w skład Zespołu z pominięciem
losowania.”;
7) w § 3 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. W razie braku przedstawienia dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 6a,
skład Zespołu uzupełniany jest na zasadach opisanych w ust. 13 pkt. 1.”;
8) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Członek Zespołu nie może zgłaszać projektów w dzielnicy, w której jest
członkiem Zespołu.
2. W przypadku złożenia projektu przez członka Zespołu w dzielnicy, w której jest
członkiem Zespołu, traci on członkostwo Zespołu. W takim przypadku uzupełnienie składu
Zespołu następuje w trybie określonym w § 3 ust. 12, 14 i 16.”;
9) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Zespół może:
1) określić dopuszczalną liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności, której
przekroczenie skutkuje utratą członkostwa Zespołu;
2) postanowić o wyłączeniu członka od udziału w pracach Zespołu nad projektem, jeżeli
jego udział prowadziłby do konfliktu interesów.
2. Przez konflikt interesów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 rozumie się znane
okoliczności mogące doprowadzić do wystąpienia podejrzeń o stronniczość przy
wykonywaniu zadań należących do Zespołu. Konflikt interesów może powstać
w szczególności gdy członek Zespołu pozostaje z projektodawcą w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.”;
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy,
dyrektorom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
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