PROTOKÓŁ
Ze spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami prowadzonego w ramach V edycji
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019
w Dzielnicy Targówek, Obszar Ogólnodzielnicowy
z dnia 27 lutego 2018 roku
MIEJSCE:
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK, ul. Kondratowicza 20
CZAS TRWANIA:
g. 17.00 – 20.00
OBECNI NA SPOTKANIU:
OTWIERAJĄCY SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU
DZIELNICY

PROWADZĄCY SPOTKANIE
UCZESTNICY

PAWEŁ MICHALEC – Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Targówek
MONIKA GOŁĘBIOWSKA – Koordynator ds. budżetu
partycypacyjnego
SYLWIA WEILANDT – Koordynator ds. budżetu
partycypacyjnego
MAŁGORZATA RATAJCZYK-DOBROWOLSKA – Moderator
MARTA SOBOCIŃSKA - Sekretarz
OBECNYCH OGÓŁEM: 41 os.
MIESZKAŃCY: 15 os
AUTORZY PROJEKTU: 12 os.
URZĘDNICY (poza ww.): 8 os.
PŁEĆ OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
M: 17 K: 24
WIEK OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
DZIECI (0-14): 1
MŁODZIEŻ (15- 24): 4
OSOBY DOROSŁE (25-65): 33
OSOBY STARSZE (65>): 3
OSOBY BIORĄCE AKTYWNY UDZIAŁ W DYSKUSJI: 17

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie rozpoczęto o czasie. Uczestników spotkania przywitał pan Paweł Michalec
– Zastępca Burmistrza wraz z Koordynatorem BP panią Moniką Gołębiowską. Następnie pani
Koordynator przekazała głos Moderatorce. Moderator przedstawiła zespół moderacyjny,
w kilku zdaniach opowiedziała o celu i planowanym przebiegu spotkania, zdjęciach
dokumentujących spotkanie, protokole oraz ankietach. Przybliżyła etapy procesu BP. Ustalono
zasady spotkania – Moderatorka poprosiła uczestników o przestrzeganie ustalonych wcześniej
zasad panujących podczas spotkania. Były nimi słuchanie siebie nawzajem, wyciszenie
telefonów, zgłaszanie chęci wypowiedzenia się poprzez podniesienie dłoni, nieprzerywanie
innym wypowiedzi.

Zaprezentowano 24 z 25 zaplanowanych projektów. W trakcie spotkania zostały połączone
dwa projekty w jeden, w związku z tym projekt nr ESOG 481 pt. Kaczkomaty nie został
zaprezentowany, co oznacza wycofanie projektu. W sumie było 12 projektodawców. Ci, którzy
się spóźnili, prezentowali swoje projekty na końcu spotkania. Wśród projektodawców była
jedna autorka, która zgłosiła 6 projektów, dwóch autorów, którzy głosili po 4 projekty i jeden
autor prezentujący 2 projekty.
Moderator pilnował czasu przeznaczonego na prezentację projektów i dyskusję. Zachęcał do
zadawania pytań i zgłaszania uwag do projektu.
Sekretarz rozdawał ankiety, robił zdjęcia i sporządzał notatki do protokołu. W przypadku pytań
organizacyjnych od projektodawców udzielał im odpowiedzi.
Sala była odpowiednio przygotowana. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w Urzędzie
Dzielnicy. Przy wejściu na stoliku były przygotowane ankiety, notesy i długopisy. Na
mieszkańców była przygotowana strefa bufetowa na końcu sali. Znajdowały się w niej kawa,
herbata, woda i paluszki. W sali znajdował się rzutnik, ekran, mikrofony.
Spotkanie przebiegło sprawnie i w miłej atmosferze.
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTÓW:
Projekt nr ESOG 56 pt. ODKRĘCONE SŁOIKI - REGIONALNE WSPÓLNE
GOTOWANIE NA TARGÓWKU
1) Dopytano o to, w jaki sposób będą organizowane zapisy.
2) Pytano o potrzebny sprzęt, kto go zakupi, jaki konkretnie będzie i gdzie zostanie
przekazany po zakończeniu projektu.
3) Projekt wywołał ogólne zaciekawienie.
Projekt nr ESOG 541 pt. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
1) Pytano jak oszacowano kwotę projektu.
2) Zapytano w jaki sposób będzie tworzona lista nowości wydawniczych.
Projekt nr ESOG 2108 pt. Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty
kreatywne (decupage, origami, haft)
1) Został zgłoszony błąd w kosztorysie.
2) Zaproponowano by zapisać w projekcie godziny pracy biblioteki.
3) Zgłoszono obawę odnośnie kompetencji prowadzącego warsztaty. Zaproponowano
by zwrócić szczególną uwagę przy wyborze tej osoby.
Projekt nr ESOG 2125 pt. Wypożyczalnia Gier Planszowych
1) Zaproponowano zmianę lokalizacji miejsca realizacji projektu.
2) Zwrócono uwagę na brak w kosztorysie kosztów oznakowania.
3) Zgłaszano zapytania dotyczące typu gier, w szczególności o typ „to do”.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 121 pt. Inny język to inna wizja życia…
Pytano w jaki sposób zostaną podzielone godziny.
W jaki sposób będzie można zapisać się na kurs?
W jaki sposób będzie prowadzona promocja projektu?
Jaka dokładnie jest grupa docelowa. Jaki ma być wiek minimum?

5) Padło pytanie do urzędnika czy w poprzednich latach, kiedy były realizowane
podobne projekty, zostało zrealizowane min. 50h zajęć.
Projekt nr ESOG 614 pt. SAMOOBRONA DLA KOBIET I PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
1) Projekt został pozytywnie przyjęty.
2) Zaproponowano możliwość rozszerzenia na LO nie tylko szkoły podstawowe.
3) Zaproponowano zwrócenie uwagi na cyber przemoc.
4) Podczas wstępnej weryfikacji było zainteresowanie szkół tym projektem.
5) Była wątpliwość czy samoobrony dla kobiet nie powinna zajmować się inna
jednostka podległa policji i straży miejskiej.
6) Członek Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego zasugerował, by skontaktować się
z urzędem na Ursynowie, gdzie był realizowany podobny projekt.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 1661 pt. Bezpieczeństwo naszych dzieci dzisiaj i jutro - pikniki
edukacyjne dla dzieci Targówku
Projekt został pochwalony za aktualność problemu.
Były wątpliwości kto przejmie potrzebny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów.
Została zaproponowana zmiana liczby spotkań na mniejszą i zmianę lokalizacji,
z pikniku w plenerze na teren szkoły.
Były zapytania dotyczące prowadzących warsztaty.

Projekt nr ESOG 2068 pt. Twórcza Profilaktyka, czyli warsztaty rozwojowe dla
młodzieży z elementami sztuki
1) Propozycja połączenia z innym projektem o podobnej tematyce.
2) Były zapytania dotyczące prowadzących warsztaty.
Projekt nr ESOG 1680 pt. WOŚP na Targówku
1) Zaproponowano zmianę nazwy projektu by bezpośrednio nie wiązał się z finałem
WOŚP.
2) Proszono o podanie większej ilości szczegółów.
Projekt nr ESOG 1897 pt. „Targówek wolnej książki!" - wymiana książek
1) Członek Zarządu polecił by skontaktować się z urzędem na Pradze, gdzie był
realizowany podobny projekt.
2) Zgłaszano zapytania dotyczące regałów z czego miałyby być wykonane, kto miałby
się nimi opiekować?
3) Pytano o lokalizację. Czy mieszkańcy będą mieli na nią wpływ?
Projekt nr ESOG 1904 pt. Objazdowe kino plenerowe dla dzieci
1) Zaproponowano zmianę lokalizacji z pleneru na salę zamkniętą co zmniejszyłoby
koszty projektu.
2) Pytano o lokalizację, skąd taki wybór.
Projekt nr ESOG 2094 pt. Poznajemy Targówek, czyli spacery pieszo-rowerowe
z przewodnikiem
1) Projektodawca został pochwalony za pomysł wydania przewodnika w wersji PDF,
oprócz wersji papierowej.

Projekt nr ESOG 2103 pt. Bródnowskie Warsztaty Piwowarskie
1) Były wątpliwości związane z kosztorysem, czy nie jest zaniżony.
2) Zwrócono uwagę, że obecna nazwa projektu nie wpisuje się w program profilaktyki
przeciwalkoholowej. Sugerowano zmianę nazwy.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 2148 pt. Miejsce do wylewania żalu przy skwerze wiecha
Projektodawca był pytany kto będzie odpowiedzialny za obsługę programu.
Pytano, czy użytkownik „budki” może liczyć na odpowiedź zwrotną.
Pytano, gdzie w internecie będzie można znaleźć wygłoszone kwestie.
Wywiązała się dyskusja nt. tego, czy będą chętni do skorzystania z tej propozycji.

Projekt nr ESOG 2170 pt. Festiwal Herbat Świata
1) Proszono o podanie większej ilości szczegółów.
2) Pojawiły się wątpliwości odnośnie kosztów projektu.
Projekt nr ESOG 2013 pt. Wszyscy na scenę, czyli Międzypokoleniowe Spotkania
Dramowe
1) Zaproponowane miejsce zgłoszone przez projektodawcę nie jest możliwe do
zrealizowania. Prośba o zmianę lokalizacji.
2) Pytano, w jaki sposób będzie dobierana grupa uczestników; co się stanie
w przypadku dużej różnicy wieku.
Projekt nr ESOG 69 pt. Baobab w Parku Bródnowskim
1) Proszono o podanie celu projektu i podanie intencji projektodawcy.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 71 pt. Domki dla jeży
Pojawiły się wątpliwości, czy jest pewność, że w domkach zamieszkają jeże a nie
inne zwierzęta.
Padła propozycja monitorowania życia jeży.
Było pytanie czy potrzebna będzie konserwacja domków.
Projekt został pozytywnie przyjęty.

Projekt nr ESOG 89 pt. Kaczkomaty w Parku Bródnowskim
1) Zaproponowano zmianę lokalizacji, poza Parkiem Bródnowskim, który będzie
modernizowany.
2) Zasugerowano by połączyć z innym projektem, by zwiększyć szanse powodzenia w
głosowaniu.
Projekt nr ESOG 335 pt. Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna
1) Zaproponowano by edukację rozpocząć od przedszkoli.
2) Zgłoszono uwagi dotyczące animatorów
3) Pytano, czy autor dowiadywał się czy spółdzielnia Bródno jest zainteresowana
projektem.

Projekt nr ESOG 481 pt. Kaczkomaty
1) Projekt został połączony z projektem o nr ESOG 89.
Projekt nr ESOG 1866 pt. Edukacyjna ścieżka ekologiczna "Jestem mądry
z Natury"
1) Padła prośba o weryfikację kosztorysu.
2) Pojawił się błąd w autorze projektu.
3) Wyrażono pochlebne opinie i żal, że we wcześniejszych latach nie został
zrealizowany.
Projekt nr ESOG 1911 pt. WIEM CZYM ODDYCHAM! - tablica informująca
o poziomie zanieczyszczenia powietrza
1) Były propozycje formy zapisu wyniku pomiaru jakości powietrza.
2) Zaproponowano by w urzędzie na pasku informacyjnym publikowano wyniki.
Projekt nr ESOG 1943 pt. Działania promocyjne dotyczące budowy nowej spalarni
przy ulicy Zabranieckiej
1) Zasugerowano zmianę nazwy projektu.
2) Prośba o sprawdzenie kosztorysu.
3) Zgłoszono troskę o pieniądze publiczne i rozważenie, czy taki projekt jest
potrzebny.
Projekt nr ESOG 2095 pt. Czyste powietrze dla Targówka
1) Prośba o zmianę tytułu projektu, gdyż w poprzedniej edycji BP wygrał projekt o tej
samej nazwie, by nie były mylone ponieważ dotyczą czegoś innego.

REKOMENDACJE ZESPOŁU MODERACYJNEGO:
ORGANIZACYJNE
 Warto zadbać, by projektodawcy wcześniej przesyłali swoje
prezentacje do pani Koordynator, by uniknąć chwil zwłoki.
MERYTORYCZNE
 Brak uwag
ZEBRANO ANKIETY EWALUACYJNE

24 szt.

Opracowała: Marta Sobocińska i Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska

