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Sz. Pan
Krzysztof Mikołajewski
Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do spotkania dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie Osiedla Przyjaźń,
które odbyło się 26 września 2016 roku w Urzędzie Dzielnicy Bemowo jako autorki wniosku o
konsultacje społeczne złożonego w 2015 r., uprzejmie prosimy o potwierdzenie swego
stanowiska względem braku możliwości zorganizowania tychże konsultacji.
Na spotkaniu obecni byli:
1) ze strony Centrum Komunikacji Społecznej: Krzysztof Mikołajewski - Dyrektor Centrum
Komunikacji Społecznej, Ewa Kolankiewicz - Pełnomocnik ds. Współpracy z
organizacjami pozarządowymi, Anna Petroff-Skiba - Naczelnik Wydziału Konsultacji
Społecznych i Partycypacji;
2) ze strony Urzędu Dzielnicy Bemowo: Michał Grodzki - Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Błażej Poboży - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo;
3) ze strony Inicjatywy Osiedle Przyjaźń: Małgorzata Leszko, Aleksandra Krugły.
Zgodnie z relacją przekazaną nam przez przedstawicielki Inicjatywy Osiedle Przyjaźń, w opinii
Centrum Komunikacji Społecznej ze względu na obecną sytuację prawną i własnościową
Osiedla Przyjaźń konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i formy zarządzania nim nie są
odpowiednim instrumentem dialogu miedzy mieszkańcami i Urzędem m.st. Warszawy. Ponadto
podnieśli Państwo argument, iż m.st. Warszawy nie jest jednostką decyzyjną w sprawie Osiedla
Przyjaźń (ponieważ teren ten należy do Skarbu Państwa), a co za tym idzie, prowadzenie
konsultacji na poziomie miejskim wydaje się bezzasadne.

Sytuacja prawna Osiedla Przyjaźń nie uległa zasadniczej zmianie od czasu złożonego przez
nas wniosku - wprost wskazywałyśmy w nim poziom skomplikowania tejże. Wówczas sytuacja
ta nie stanowiła powodu, dla kótrego wniosek miałby być odrzucony (zgodnie z załącznikiem 1).
Podczas spotkania z Panem Dyrektorem, kóre odbyło się 7 grudnia 2015 r. w Centrum
Komunikacji Społecznej omawialiśmy tryb prac zespołu roboczego przygotowującego zakres
konsultacji społecznych, zaś jako termin przeprowadzenia ich wskazywał Pan wiosnę 2016 r.
(zgodnie z załącznikiem 2).
W oparciu o wyżej wymienione ustalenia (oraz spotkanie burmistrza Bemowa z mieszkańcami
Osiedla dn. 28 stycznia 2016) kształtowały się oczekiwania społeczności Osiedla oraz osób
popierających wniosek.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o potwierdzenie stanowiska Centrum
Komunikacji Społecznej ws. możliwości przeprowadzenia konsultacji.
Jeśli nie przewiduje Pan takiej możliwości w ciągu najbliższych miesięcy, prosimy o wskazanie
przyczyn, abyśmy mogli przekazać je zarówno społeczności Osiedla, jak i pozostałym
warszawiakom, kórzy poparli wniosek o konsultacje.
Natomiast jeśli taka możliwość istnieje, prosimy o wskazanie konkretnych czynników, kóre
musiałyby nastąpić, ścieżkę działania dla zorganizowania konsultacji oraz podmioty niezbędne
do ich przeprowadzenia.

Z poważaniem,

Jurgita Kraużlis, Inicjatywa Osiedle Przyjaźń, tel. 536 231 004, jurgita.krauzlis@gmail.com

Magda Leszko, Inicjatywa Osiedle Przyjaźń, tel. 511 218 363. magdaleszko@gmail.com

Załącznik nr 1: Pismo z CKS
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