Protokół z posiedzenia Rady ds. budżetu obywatelskiego
Data posiedzenia: 17.03.2021
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11:00
Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:
1. Agnieszka Jaczewska – Golińska,
2. Cezary Jurkiewicz,
3. Grzegorz Kuca,
4. Kaja Petryka-Siemiończyk,
5. Justyna Piwko,
6. Andrzej Rydzewski,
7. Oliwia Szczupska,
8. Elżbieta Szymańska,
9. Aleksandra Winiarska,
10. Mateusz Wojcieszak,
11. Agnieszka Wyrwał,
12. Sławomir Wysocki,
13. Karolina Zdrodowska.
Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:
1. Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy,
2. Ewa Kolankiewicz – Dyrektorka Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
3. Magdalena Stefańska - Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Spotkanie prowadziła Karolina Zdrodowska.
Porządek obrad:
1. Przywitanie przez p. Rafała Trzaskowskiego Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie się członków Rady.
4. Wybór przewodniczącego i zastępcy.
5. Przyjęcie regulaminu pracy Rady.
6. Harmonogram pracy Rady.
7. Kwestie organizacyjne.
8. Pytania i sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Przywitanie przez p. Rafała Trzaskowskiego Prezydenta m.st. Warszawy.
Prezydent przywitał uczestników spotkania. Mówił o wyzwaniach i szansach, jakie stoją przed
członkami Rady na ulepszenie budżetu obywatelskiego tak, aby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby
mieszkańców. Podkreślił też, że ważne jest, żeby warszawiacy i warszawianki współrządzili Miastem,
włączali się w decydowanie o swojej najbliższej okolicy i wspólnie z sąsiadami zastanawiali się, jak
można zmienić Warszawę.
Prezydent podkreślił, że budżet obywatelski należy traktować szczególnie odpowiedzialnie ze
względu na to, że jest to proces, wymagany ustawo a także w kontekście wysokości kwoty
przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców (w tej edycji to 93 mln zł) mając na uwadze trudną
sytuację finansową Warszawy.
Na koniec podziękował członkom Rady za zaangażowanie i chęć pracy na rzecz budżetu
obywatelskiego.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Postanowienie: Zatwierdzono bez uwag.

Ad 3. Przedstawienie się członków Rady.
Każdy z członków Rady przedstawił się krótko. Przedstawicielami strony społecznej są następujące
osoby: Kaja Petryka-Siemiończyk, Oliwia Szczupska, Elżbieta Szymańska, Aleksandra Winiarska,
Mateusz Wojcieszak i Sławomir Wysocki. Urząd m.st. Warszawy reprezentują: Karolina Zdrodowska –
p.o. Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Andrzej Rydzewski –
Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Grzegorz Kuca – Burmistrz
Dzielnicy Białołęka, Justyna Piwko – Naczelnik Wydziału Budżetu Obywatelskiego w Centrum
Komunikacji Społecznej. Rada m.st. Warszawy do wydelegowała spośród siebie: Agnieszkę Jaczewską
– Golińską, Cezarego Jurkiewicza i Agnieszkę Wyrwał.

Ad 4. Wybór przewodniczącego i zastępcy.
Tę część spotkania poprowadziła Ewa Kolankiewicz.
Zaproponowano następujące kandydatury na przewodniczącego/przewodniczącą:


Mateusz Wojcieszak, zaproponowany przez Elżbietę Szymańską – nie zgodził się na
kandydowanie;



Aleksandra Winiarska, zaproponowana przez Justynę Piwko – nie zgodziła się na
kandydowanie;



Karolina Zdrodowska, zaproponowana przez siebie, z poparciem Agnieszki Jaczewskiej –
Golińskiej.

Postanowienie: Przewodniczącą została Karolina Zdrodowska.
Głosowało 13 osób: 11 osób – za, 2 osoby – wstrzymały się
Dla zachowania równowagi pomiędzy stroną społeczną i stroną urzędową, członkowie Rady zgodzili
się z tym, że zastępcą przewodniczącej powinna zostać osoba ze strony społecznej. Andrzej
Rydzewski zaproponował kandydaturę Elżbiety Szymańskiej. Nie było innych kontrkandydatów.
Postanowienie: Zastępczynią przewodniczącej została Elżbieta Szymańska.
Głosowało 13 osób: 11 osób – za, 2 osoby – wstrzymały się

Ad 5. Przyjęcie regulaminu pracy Rady.
Justyna Piwko przedstawiła propozycję regulaminu Rady ds. budżetu obywatelskiego. W trakcie
dyskusji nad poszczególnymi zapisami zaproponowano następujące zmiany:


Wprowadzenie możliwości zwoływania posiedzeń Rady także przez zastępcę
przewodniczącego.



Zmianę kolejności zapisów w §6, w celu ich logicznego uporządkowania.

Postanowienie: Przyjęto zaproponowane zamiany.
Głosowało 13 osób: 12 osób – za, 1 osoba – wstrzymała się
Postanowienie: Przyjęto regulamin pracy Rady ds. budżetu obywatelskiego.
Głosowało 13 osób: 12 osób – za, 1 osoba – wstrzymała się

Ad 6. Harmonogram pracy Rady.
Ustalono, że harmonogram pracy Rady oraz tematy, którymi Rada się zajmie zostaną opracowane na
następnym posiedzeniu Rady. Jednocześnie wybrzmiało, że członkowie Rady chcą pracować nad
propozycjami zmian Uchwały Rady m.st. w Warszawie w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

Ad 7. Kwestie organizacyjne.
Ustalono, że:


Spotkania nie będą odbywać się w tygodniu, kiedy odbywają się sesje Rady m.st. Warszawy.



Spotkania będą organizowane naprzemiennie w godzinach 10:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00.
W przypadku dopraszania pracowników innych biur m.st. Warszawy może się okazać,
że spotkania będą organizowane też w innych godzinach, pomiędzy godziną 8:00, a 16:00.



Komunikacja między członkami odbywa się drogą mailową. Spotkania odbywać się będą za
pośrednictwem aplikacji MS Teams lub tradycyjnie w urzędzie.

Ad 8. Pytania i sprawy różne.
Justyna Piwko wspomniała o prośbie mieszkańca dotyczącej zmiany zapisów uchwały w zakresie
dopuszczenia możliwości realizowania projektów na terenach ogródków działkowych. Członkowie
Rady zdecydowali, że można się temu tematowi przyjrzeć dokładniej na następnych spotkaniach.

Termin kolejnego spotkania: pomiędzy 19 a 23 kwietnia.
Godzina zakończenia posiedzenia: 12:30

