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ZARZĄDZENIE NR 236/2021
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 16 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Rady ds. budżetu obywatelskiego
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 2020 r. poz. 713, 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Radę ds. budżetu obywatelskiego zwaną dalej „Radą”. Rada ma charakter
opiniodawczo-doradczy. W skład Rady wchodzą eksperci, osoby mające wiedzę lub doświadczenie w
zakresie budżetu obywatelskiego (zwani dalej przedstawicielami strony społecznej), przedstawiciele
Urzędu m.st. Warszawy i przedstawiciele Rady m.st. Warszawy.
2. Rada składa się z 6 przedstawicieli strony społecznej, 4 przedstawicieli Urzędu m.st.
Warszawy oraz 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy.
3. Członkowie Rady są powoływani przez Prezydenta m.st. Warszawy. Członkowie Rady,
będący przedstawicielami strony społecznej, są powoływani spośród osób mających wiedzę lub
doświadczenie w zakresie budżetu obywatelskiego.
4. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele strony społecznej:
a) Kaja Petryka-Siemiończyk,
b) Oliwia Szczupska,
c) Elżbieta Szymańska,
d) Aleksandra Winiarska,
e) Mateusz Wojcieszak,
f) Sławomir Wysocki;
2) przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy:
a) Karolina Zdrodowska – p.o. Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu
społecznego,
b) Andrzej Rydzewski – Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
c) Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Białołęka,
d) Justyna Piwko – Naczelnik Wydziału Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji
Społecznej;
3) przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
a) Agnieszka Jaczewska – Golińska,
b) Cezary Jurkiewicz,
c) Agnieszka Wyrwał.
§ 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie i jego

dzielnicach;
2) opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego w dzielnicach m.st.
Warszawy;
3) działania zmierzające do rozwoju budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie;
4) wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno – doradcze
oraz reprezentacyjne.
§ 3. 1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent, który przewodniczy temu posiedzeniu.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród swoich
członków.
§ 4. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu lub w razie innej przyczyny
uniemożliwiającej osobiste wykonywanie funkcji, pełnię obowiązków przejmuje zastępca
przewodniczącego.
§ 5. 1. Rada może podejmować stanowiska i rekomendacje zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Głosowania Rady są jawne.
3. Stanowiska Rady podpisuje przewodniczący.
§ 6. 1. Kadencja Rady trwa 3 lata od dnia jej powołania.
2. W przypadku rezygnacji z członkostwa, śmierci albo odwołania członka Prezydent m.st.
Warszawy uzupełnia skład Rady w trakcie trwania jej kadencji.
3. Prezydent m.st. Warszawy może zmieniać skład osobowy Rady w trakcie trwania jej
kadencji, w szczególności może odwoływać jej członków oraz powoływać nowych w miejsce
odwołanych członków.
4. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia
z tego tytułu.
§ 7. 1. Organizację pracy Rady określa regulamin pracy Rady ds. budżetu obywatelskiego, który
zostanie przyjęty przez Radę na pierwszym posiedzeniu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada przyjmuje regulamin pracy. Projekt regulaminu
przygotowuje biuro zapewniające obsługę techniczno - organizacyjną Rady. Przedstawiciel biura
zapewniającego obsługę techniczno - organizacyjną Rady przedstawia projekt regulaminu pracy Rady.
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Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Zarządzenia. Do przyjęcia
Regulaminu stosuje się odpowiednio § 5 niniejszego Zarządzenia.
3. Regulamin pracy Rady podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum Komunikacji
Społecznej.
4. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski
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