
FORUM MIESZKAŃCÓW
WŁOCH

13.11.2013

Zaproszeni goście: 

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej,  przybyła
Pani Urszula Majewska – wicedyrektor CKS

Zarząd Dzielnicy Włochy, przybyli: rzecznik prasowy p. 
Mikołaj Foks i p. Bartłomiej Socha – pracownik Wydziału 
Organizacyjnego



Cele spotkania:

1. Uzyskanie informacji źródłowych nt działań samorządu 

włochowskiego w sprawach inicjowanych przez 

mieszkańców;

2. Poprawa komunikacji społecznej w dzielnicy Włochy i 

w m.st.Warszawa

3. Sąsiedzka wymiana informacji i doświadczeń



Tematy i organizacja spotkania:

• Przyszłość placu dworca PKP (10 min)

• Włochowskie Skwery Miejskie  (10 min)

• Budżet obywatelski (10 min) 

• Info o ważnych nadchodzących wydarzeniach (3min)

• Pytania mieszkańców do 
przedstawicieli samorządu        (30 min)

• Podsumowanie



I. Przyszłość placu dworca PKP-
projekt społecznyod 2008r :

• projekty mieszkańców i urbanistów nt 

zagospodarowania (2008,2012)

• ankieta przeprowadzona na próbie 128 mieszkańców 
(2011)

• spotkania z autorami projektu planu Tynkarska, 

składanie wniosków i uwag (2011-2012)

• próba organizacji eksperckiej debaty na 

forum Rady Dzielnicy Włochy (2011)



I. Przyszłość placu dworca PKP-
Działania mieszkańców (SWW) - 2013:

• Marzec - Petycja do Prezydent Warszawy i Zarządu Dzielnicy 
Włochy o przejęcie działki PKP pod reprezentacyjną przestrzeń
publiczną (740 podpisów)

• Maj - Uchwała Komisji Dialogu Społecznego o wniesienie przez 
CKS sprawy pod obrady Zespołu Koordynacyjnego

• Sierpień - Pismo do Prezydent i Zarządu Dzielnicy o włączenie CKS 

do realizacji Listu Intencyjnego z 31.07.2013r.



I. Przyszłość placu dworca PKP-
• Odpowiedź samorządu warszawskiego na starania 

mieszkańców Włoch – CKS ???

• Odpowiedź samorządu włochowskiego – Zarząd 
Dzielnicy ???

• Jaki jest stan realizacji LI w stosunku do uzgodnionego 

harmonogramu? Czy potrzebne są konsultacje 
społeczne i kiedy?



II. Włochowskie Skwery Miejskie 2013 

projekt społeczny

Kwiecień: Wniosek Stowarzyszenia o zabezpieczenie działki na 

Sympatycznej pod wielofunkcyjny kompleks integracji 

lokalnej oraz Projekt wykorzystania wybranych przez 

mieszkańców niezabudowanych działek miejskich pod 

skwery integracyjne/rekreacyjne wg społecznych projektów 

ich zagospodarowania



II. Włochowskie Skwery Miejskie 2013 (2)

- Maj: Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie wśród 

mieszkańców ankiet nt zagospodarowania działek przy 

Sympatycznej i Naukowej

- Lipiec: Wystąpienie do Prezydent o lokalizację siłowni 

zewnętrznej na pierwszym „włochowskim skwerze miejskim”

przy Naukowej 49/51

- Sierpień - wystąpienie o coroczne zarezerwowanie w 

budżecie dzielnicowym kwoty 100.000 PLN do wykorzystania 

na urządzenie 2-ch skwerów



II. Włochowskie Skwery Miejskie 2013 (3)

odpowiedź urzędu

Wrzesień – weryfikacja przez zarząd dzielnicy wniosków    

mieszkańców dot lokalizacji siłowni wg kryteriów   

formalnych: 

• -prawo dysponowania terenem oraz inne uwarunkowania prawne

• -wielkość terenu dla jednej siłowni ok.150 m2

• -równomierne rozłożenie siłowni w dzielnicy

• -integracja lokalnych społeczności, mieszkańców dzielnicy;

• -miejsce społecznie uzasadnione (np. miejsce objęte rewitalizacją)

• -miejsce wpisujące się w otoczenie, przyjazne dla otoczenia i 

mieszkańców (np. dostępność komunikacyjna, teren otoczony zielenią)



II. Włochowskie Skwery Miejskie 2013 (4)

- odpowiedź urzędu

Zarząd Dzielnicy Włochy wykluczył działkę przy Naukowej 

z dalszej procedury głosowania przez mieszkańców. 

Dlaczego? W oparciu o które kryterium formalne?

Czy w ten sposób wykluczono także inne zgłoszone przez

mieszkańców lokalizacje? Jaka jest przyszłość projektu

Włochowskie Skwery Miejskie? Czy Zarząd Dzielnicy

zabezpieczył środki budżetowe na ich realizację? 



III. Budżet obywatelski  - Harmonogram prac 

wyznaczony przez Prezydent Warszawy:
• do 10 września 2013 r. zarządy dzielnic miały wyznaczyć

koordynatorów procesu i określić kwoty wydatków objętych 
budżetem partycypacyjnym 2015 r. 

• Do 15 października 2013 r. powołanie w dzielnicach Zespołów ds. 
Budżetu Partycypacyjnego, Nabór nastąpi w trybie publicznego 
ogłoszenia. 

• Do 1 grudnia 2013 r. Zespoły ds. Budżetu Partycypacyjnego mają
wypracować projekt przebiegu tego budżetu i 
zasady nadzoru nad jego realizacją, co 

następnie będzie konsultowane z mieszkańcami.



III. Budżet obywatelski

Mieszkańcy dzielnicy Włochy zadecydują o 
przeznaczeniu kwoty 546 000 pln z wydatków 
budżetowych roku 2015

Wybór zespołu nastąpił 12 listopada 2013



Ważne wydarzenia:
1) 21.11.2013r godz. 16:00 Dzielnicowa Komisja Budżetu i Infrastruktury 

na temat komunikacji publicznej we Włochach z udziałem Zarządu 
Transportu Miejskiego

2)  Do 30 listopada można opiniować Program rozbudowy tras 
rowerowych dla Warszawy www.konsultacje.um.warszawa.pl

3)  Uruchomiona została platforma www.warszawa19115.pl

usprawniająca komunikacjęmiędzy mieszkańcami a stołecznym 
samorządem.



Samorząd istnieje dla mieszkańców 
i dzięki mieszkańcom.

RUNDA PYTAŃ MIESZKAŃCÓW



PODSUMOWANIE

ZAPRASZAMY:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

wlochy@wlochy.org.pl


