RAPORT
Z KONSULTACJI PROJEKTU
PROGRAMU WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY
W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ Z PODMIOTAMI , O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

Konsultacje projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2011 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przeprowadzone zostały w dniach 10-28 września 2010 roku. Podstawą prawną do
ogłoszenia konsultacji była uchwała Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Informacja o konsultacjach (załącznik nr 1 do niniejszego raportu) wraz z projektem
programu współpracy na 2011 rok i formularzem do zgłaszania uwag (załącznik nr 2) została:
1. zamieszczona na stronach www.um.warszawa.pl/ngo, www.warszawa.ngo.pl,
www.um.warszawa.pl,
2. wysłana za pomocą poczty elektronicznej do komisji dialogu społecznego,
dzielnicowych komisji dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego, organizacji
pozarządowych
z bazy aktywności społecznej oraz do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
3. zamieszczona w Echu Miasta (sama informacja) – 16 września 2010 roku.
Równolegle do przeprowadzanych konsultacji z organizacjami pozarządowymi zostały
przekazane do współpracujących z organizacjami biur Urzędu m.st. Warszawy i dzielnic
m.st. Warszawy karty uzgodnienia projektu programu współpracy na 2011 rok.
W wyznaczonym terminie konsultacji swoje uwagi zgłosiło 11 komisji dialogu społecznego,
3 dzielnicowe komisje dialogu społecznego, 24 organizacje i 1 ciało społeczne.
Komisje dialogu społecznego:
1. KDS ds. Niepełnosprawności
2. KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów
3. KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
4. KDS ds. Muzyki
5. KDS ds. Wspierania Lokalnych Społeczności i Propagowania Postaw Prospołecznych
6. KDS ds. Organizacji Wspierających
7. KDS ds. dzieci, Młodzieży i Rodziny
8. KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
9. KDS ds. Środowiska Przyrodniczego
10. KDS ds. Pomocy Najuboższym
11. KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
Dzielnicowe komisji dialogu społecznego:
1. DKDS Ursynów
2. DKDS Praga Południe
3. DKDS Praga Północ
Organizacje pozarządowe:
1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyszłość Mediów
2. Automobil Klub Stołeczny MAK
3. 4 organizacje (Hospicjum Św. Krzyża, Wspólnota Chleb Życia, Bursa Kofoeda
i Caritas AW)
4. Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei
5. Stowarzyszenie Creo
6. Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Muszelka”
7. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
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8. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
9. Unia Teatr Niemożliwy
10. Fundacja Otwarty Teatr
11. Stowarzyszenie Monar
12. Fundacja Synapsis
13. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
14. Stowarzyszenie na Rzecz Banku Mleka Kobiecego
15. Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki „Moja Białołęka”
16. Fundacja KiM
17. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
18. Kampania Przeciwko Homofonii
19. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
20. Stowarzyszenie Właścicieli Lokali
21. Fundacja Mleko Mamy
22. Warszawski Oddział PK OMEP
23. Polskie Towarzystwo Nauczycieli Koło Żoliborz
24. Fundacja Drugi Plan
Ciało społeczne:
1. Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Rozkład zgłaszanych uwag w trakcie przeprowadzonych konsultacji od 10 września do
28 września 2010 roku
15 września 2010 roku – 1
16 września 2010 roku – 1
17 września 2010 roku – 1
20 września 2010 roku – 2
21 września 2010 roku – 2
23 września 2010 roku – 1
27 września 2010 roku – 7
28 września 2010 roku – 24
Większość uwag zostało zgłoszonych ostatniego dnia konsultacji – 28 września 2010 roku
(24 z 39).
Na kolejnych stronach został zawarty wykaz wszystkich zgłoszonych uwag wraz z informacją
o przyjęciu albo odrzuceniu uwagi.
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UWAGI DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIACH 10 WRZEŚNIA -28 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Lp

Stan zapisu w projekcie
uchwały
wraz z nr paragrafu
i punktu
§ 1 pkt 6
inicjatywie lokalnej –
rozumie się przez to
złożenie przez
mieszkańców m.st.
Warszawy za
pośrednictwem organizacji
wniosku o realizację
zadania publicznego
zgodnie
z art. 19b-19h ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie;
§ 1 pkt 11
konkursie ofert – rozumie
się przez to otwarty
konkurs ofert na realizację
zadań publicznych, o
którym mowa w art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie;

Sugerowana zmiana (konkretny
sugerowany zapis paragrafu
i punktu)

Uzasadnienie

Zgłaszający
uwagę

Uzasadnienie przyjęcia albo
odrzucenia uwagi

W ramach inicjatywy lokalnej
mieszkańcy jednostki samorządu
terytorialnego
bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji
pozarządowych,
lub podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 mogą złożyć
wniosek o realizację zadania
publicznego do jednostki
samorządu terytorialnego,
na terenie której mają miejsce
zamieszkania lub siedzibę

czy nie powinny być Stowarzyszenie
uwzględnione
wszystkie Monar
podmioty z ustawy ? skoro
jest to program współpracy
również z podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy

UWAGA ODRZUCONA
W programie współpracy
„organizacje” rozumiane są
jako organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2002 roku o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873, z późn. zm.) – dalej jako
ustawa.

?

art.11 ust 2 Wspieranie
oraz powierzanie, o których
mowa w ust. 1, odbywa się
po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert,
chyba że przepisy odrębne
przewidują inny
tryb zlecania

a może § 1 /13 programu
współpracy wyczerpuje
interpretację

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

czy prawnicy nie
zawetują?
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§ 1 pkt 19
środkach
pozabudżetowych –
rozumie się przez środki
finansowe pochodzące z
funduszy:
a) Unii Europejskiej,
b) strukturalnych,
c) innych państw i
organizacji
międzynarodowych,
d) polskich i
zagranicznych
organizacji
pozarządowych,
e) podmiotów
komercyjnych,
administracji rządowej

§ 1 pkt 19
Należy dodać:
g) osób prywatnych,
h) dochodów własnych
organizacji

Środki, które zdobywają i
którymi dysponują
organizacje pozarządowe
pochodzą także od osób
prywatnych (fizycznych)
lub z dochodów własnych.
Mogą być one pozyskane
m.in. w ramach
przekazywania przez
podatników 1% podatku,
darowizny czy poprzez
zbiórki publiczne, zapisy
testamentowe. Środki te
organizacje przeznaczają na
działalność statutową, w
tym realizowane projekty,
które mogą być dodatkowo
dofinansowywane z
różnych źródeł, w tym z
budżetu Miasta lub ze
środków pozabudżetowych

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA ODRZUCONA
Nie jest to spójne z ideą
otwartego konkursu ofert na
wsparcie zadań publicznych
skierowanych do
mieszkańców Warszawy i
realizowanych przez
organizacje w ramach
programów finansowanych ze
środków pozabudżetowych.
W przypadku przyjęcia tej
uwagi ww. konkurs niczym
nie różniłby się od
pozostałych konkursów
ogłaszanych w m.st.
Warszawie.
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§ 1 pkt 22
Warszawskiej Radzie
Pożytku – rozumie się
przez to Radę Działalności
Pożytku Publicznego,
powołanej zgodnie z art.
41e ustawy;

§1

Warszawskiej Radzie Pożytku –
rozumie się przez to Radę
Działalności Pożytku
Publicznego, powołaną w oparciu
o art. 41 ustawy; z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

§1
Proponujemy dodać:
przedsięwzięciu lokalnym –
rozumie się przez to
przedsięwzięcie realizowane na
poziomie dzielnicy lub
mniejszym (np. osiedle)

§3
cele programu obejmują:

§3
Dodać punkt – zwiększenie
realnego wpływu organizacji
społecznych na decyzje
podejmowane w sprawach
istotnych dla mieszkańców
Warszawy

literalnie z ustawy art. 41e :
„W powiecie lub w gminie
może być utworzona
odpowiednio Powiatowa
lub Gminna Rada
Działalności Pożytku
Publicznego, jako organ
konsultacyjny i
opiniodawczy, zwana dalej
odpowiednio „Radą
Powiatową” lub „Radą
Gminną”.
Określenie lokalności
działań odnosi się
zazwyczaj do danej gminy,
np. inicjatywa lokalna
(zdefiniowana w par. 1)
jako inicjatywa
podejmowana przez
mieszkańców m. st.
Warszawy. Specyfika
administracyjna m. st.
Warszawy i jego zadań
(poziom centralny i
dzielnicowy) wymaga
zaproponowanego
dookreślenia definicyjnego
działań na poziomie
lokalnym (zapis dot. par. 16
Sprawa ta ujęta jest w
sposób wymijający. Dialog
polega na równości obu
stron które mogą nawzajem
wymieniać opinie.
Organizacje społeczne
reprezentujące interes
publiczny w ramach swoich

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Warszawska Rada Pożytku
powołana jest zgodnie z art.
41 e ustawy, a nie w oparciu o
ten artykuł.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma takiej potrzeby, gdyż
w programie jest mowa o
dzielnicowych
przedsięwzięciach – por. § 21
ust. 2.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Sam dialog zakłada już, że
organizacje mają realny
wpływ na podejmowane
decyzje.
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§ 5. 1.
Współpraca Miasta z
organizacjami, mająca
charakter finansowy
lub pozafinansowy,
odbywa się na zasadach
pomocniczości,
suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności i
uczciwej konkurencji oraz
transparentności.

§ 5. 1.
Podkreślona pomocniczość, nie
wiadomo co to oznacza
konkretnie, sugerowane dodanie
„równości”

§ 5.
1. Współpraca Miasta z
organizacjami, mająca
charakter finansowy
lub pozafinansowy,
odbywa się na zasadach
pomocniczości,
suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności i

Dodać pkt 3:
Prezydent może przyznać
nagrody organizacjom
pozarządowym, za wybitne
zasługi/ realizującym zadania w
oparciu o wolontariat, na rzecz
mieszkańców.

celów statutowych czy
regulaminowych powinny
mieć realny wpływ na
podejmowane decyzje. Ich
stanowisko powinno być
brane pod uwagę. NGOs nie
powinny być sprowadzane
jedynie do funkcji jednostek
wspomagających działania
ratusza
Sprawa ta ujęta jest w
sposób wymijający. Dialog
polega na równości obu
stron które mogą nawzajem
wymieniać opinie.
Organizacje społeczne
reprezentujące interes
publiczny w ramach swoich
celów statutowych czy
regulaminowych powinny
mieć realny wpływ na
podejmowane decyzje. Ich
stanowisko powinno być
brane pod uwagę. NGOs nie
powinny być sprowadzane
jedynie do funkcji jednostek
wspomagających działania
ratusza
Paragraf 5 pkt 2 jest
analogiczny, ale dotyczy
prac na rzecz Miasta a nie
Obywateli

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis z art. 5 ust. 3
ustawy.

Integracyjny
Uczniowski Klub
Sportowy
„Muszelka”

UWAGA ODRZUCONA
Zapis § 5 ust. 2 został
uzupełniony o sformułowanie
„Miasta i jego mieszkańców”
i ostatecznie znalazł się w §
21.
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uczciwej konkurencji oraz
transparentności.
2. Prezydent może
przyznać organizacjom
wyróżnienia za wybitne
osiągnięcia dla Miasta.
§ 6 pkt 6 2)
„nie więcej niż 20%
dotacji planowanych w
danym roku budżetowym
na realizację zadań
publicznych przez
organizacje.”

§ 6 pkt 6 2)
Usunąć § 6 punkt 6. 2 w całości

1. Proponowany zapis
Fundacja
defaworyzuje organizacje Otwarty Teatr
małe, o niewielkich
budżetach, małym
doświadczeniu w
konkurowaniu o dotacje, a
zwłaszcza rozpoczynające
działalność. Konkurs na
„małe granty” jest dla
takich organizacji
znakomitą okazją do
zdobywania doświadczenia,
także dlatego, że
uproszczona i krótkotrwała
procedura umożliwia
korygowanie błędów i
ponowne wystąpienie z
wnioskiem o dotację
częściej niż 2 razy w roku.
2. Niejasne jest, w jaki
sposób można
weryfikować wysokość
„planowanych dotacji”.
Zaplanować można dotacje
w dowolnej wysokości,
(trudniej je zdobyć). Taki
zapis zdaje się faworyzować
organizacje duże, o
ustabilizowanej sytuacji
finansowej (40 000 lub
80 000 zł dotacji!) lub …

UWAGA ODRZUCONA
Jest ona sprzeczna z art. 19a
ust. 6 ustawy.
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§ 6 pkt 12
Organizacja, z którą
Miasto zawarło umowę na
realizację zadania
publicznego, może zlecić
realizację tego zadania
innej organizacji,
niebędącej stroną umowy,
wybranej w sposób
zapewniający jawność i
uczciwą konkurencję

§ 6 pkt 12
Zobowiązać organizację zlecającą
realizację zadania innej
organizacji do zastosowania, poza
zasadą jawności
i konkurencyjności, takich
kryteriów oceny ofert, jakie
obowiązywały w konkursie, w
którym ta organizacja wygrała
(ujęte w § 8)

kłamców.
3. Żądanie 80% udziału
innych dotacji ma tak
naprawdę radykalnie
odstręczyć organizacje
ubiegające się o wsparcie.
Zatem: dziedziny życia
społeczno- kulturalnego, w
których Państwo zrzuciło
już odpowiedzialność na
organizacje pozarządowe,
lepiej radzące sobie tej
sferze - teraz dostają sygnał,
że wsparcie i
zainteresowanie m.st.
Warszawy współpracą z
NGO - jest nikłe.
Zapis ustawowy „wybranej KDS ds.
w sposób zapewniający
Najuboższych
jawność i uczciwą
konkurencję” nie
zabezpiecza interesów
Miasta.

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do umowy o
wsparcie/powierzenie
realizacji zadania
publicznego.

Procedura wyboru ofert
przez Miasto (ocena
formalna i ocena
merytoryczna dokonywana
przez Komisje opiniujące
oferty – zapisy § 8) ma na
celu wybór najlepszego
realizatora. Jeśli nie
zobowiążemy organizacji
zlecającej realizację
zadania innej organizacji
do zastosowania
podobnych kryteriów
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wyboru, to:
ryzykujemy, że zadanie
będzie realizować
organizacja, której ofertę
my odrzuciliśmy z
poważnych powodów, w
tym np. taka, która nie
rozliczyła się prawidłowo z
Miastem,
stawia pod znakiem
zapytania sensowność
naszych procedur wyboru
ofert (po co się męczyć,
analizować, wybierać
najlepszą ofertę,
zapewniającą wysoki
poziom merytoryczny,
skoro i tak zrealizuje to
zadanie organizacja, której
ofertę odrzuciliśmy ze
względu, np. na brak
odpowiednich kwalifikacji
kadry)
Możliwe jest ogłaszanie otwartych w wielu biurach konkursy
konkursów ofert na zadania,
wieloletnie są
zapewnieniem względnej
których realizacja wymaga
stabilności oddziaływań
kontynuacji w terminie
przekraczającym rok budżetowy.
Ogłoszenie takich konkursów
wymaga każdorazowo zgody
Rady m.st. Warszawy.

§ 7pkt 4
W uzasadnionych
przypadkach możliwe jest
ogłaszanie otwartych
konkursów ofert na
zadania, których realizacja
wymaga kontynuacji w
terminie przekraczającym
rok budżetowy. Ogłoszenie
takich konkursów wymaga
każdorazowo zgody Rady
m.st. Warszawy.
§ 8 pkt 2
§ 8 pkt 2
Oceny formalnej ofert i
Oceny formalnej ofert i oceny

Zgodnie z ustawą o ustroju
m.st. Warszawy, Statutem

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Podjęcie takiej uchwały musi
być uzasadnione, gdyż jest to
specjalny tryb.

Stowarzyszenie
„Lepszy

UWAGA PRZYJĘTA
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oceny dotychczasowej
współpracy dokonują
pracownicy biur
lub wydziałów
upoważnieni przez
dyrektora biura lub
burmistrza dzielnicy.
Oferty niespełniające
wymogów formalnych nie
będą rozpatrywane.

dotychczasowej współpracy
dokonują pracownicy biur
lub wydziałów upoważnieni przez
dyrektora biura lub zarząd
dzielnicy. Oferty niespełniające
wymogów formalnych nie będą
rozpatrywane.

§8 pkt 4 6)

§8 pkt 4 6)
Należy wykreślić:

zadeklarowanym wkładem
rzeczowym i osobowym, w i pracą społeczną członków

m.st. Warszawy i Statutami
Dzielnic organem
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o
burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie
ma w przedmiotowym
zakresie żadnych
indywidualnych
kompetencji (nie jest
organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
W kontekście oceny ofert
zapis dot pracy społecznej
członków organizacji stawia
fundacje w nierównej

Rembertów”

Społeczna Rada
ds. Osób
Niepełenosprawn
ych

UWAGA ODRZUCONA
Tak stanowi art. 15 ust. 1 pkt.
5 ustawy.
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tym świadczeniami
wolontariuszy i pracą
społeczną członków
organizacji;

§8 pkt 7
Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się z
przedstawicieli
merytorycznie właściwej
komórki organizacyjnej
Urzędu m.st. Warszawy
oraz przedstawicieli
organizacji wskazanych
przez właściwe KDS-y.
§8 pkt 7
Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się z
przedstawicieli
merytorycznie właściwej
komórki organizacyjnej
Urzędu m.st. Warszawy
oraz przedstawicieli
organizacji wskazanych
przez właściwe KDS-y.

organizacji;

pozycji w stosunku do
stowarzyszeń. Organizacje
pozarządowe, jakimi są
fundacje nie mają
członków, w związku z tym
nie dotyczy ich zapis dot
pracy społecznej członków
organizacji. Ponadto nie
wiadomo jak w tym
kontekście traktować
związki organizacji –
organizacje pozarządowe,
których członkami są inne
organizacje.
Obecny zapis umożliwia
§8 pkt 7
powołanie
dwuosobowego
Komisje konkursowe na zasadzie
równego uczestnictwa składają się zespołu, co w sytuacji
przeprowadzenia obrad
z przedstawicieli merytorycznie
właściwej komórki organizacyjnej przez połowę składu
oznaczałoby dokonanie
Urzędu m.st. Warszawy oraz
wyboru ofert przez jedną
przedstawicieli organizacji
osobę. Proponowana
wskazanych przez właściwe
KDS-y i liczą łącznie min. 6 osób zmiana ma służyć
maksymalnie obiektywnej
ocenie ofert.
Sześcioosobowy skład
§8 pkt 7
Komisje konkursowe na zasadzie Komisji zapewni jej
równego uczestnictwa składają się sprawną pracę a
jednocześnie gwarantuje
z co najmniej trzech
przedstawicieli merytorycznie
udział w tym gremium
właściwej komórki organizacyjnej reprezentantów różnych
Urzędu m.st. Warszawy oraz
stanowisk, opinii
trzech przedstawicieli organizacji umożliwiając tym samym
wskazanych przez właściwe KDS wymianę poglądów i
dokonanie maksymalnie
obiektywnej oceny ofert.
Zapis w obecnym

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Zgodnie z art. 15 ust. 2b i 2d
ustawy komisje konkursowe
składają się z co najmniej 4
osób (ustawodawca wspomina
tutaj o osobach, czyli co
najmniej dwóch osobach z
każdej grupy).

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.
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§8 pkt 8
W przypadku konkursów
organizowanych w
dzielnicach w skład
komisji konkursowych, na
zasadzie równego
uczestnictwa, wchodzą:
przedstawiciele
merytorycznie właściwej
komórki organizacyjnej
dzielnicy organizującej
konkurs oraz
przedstawiciele organizacji
wskazani przez właściwe
DKDS-y. Jeżeli DKDS-y
nie wskażą swoich
przedstawicieli, wskazują
ich na wniosek burmistrza
KDS-y zgodnie z ich
właściwością
merytoryczną. W takim
przypadku burmistrz
zwraca się z wnioskiem o
wskazanie przedstawicieli
do wszystkich KDS-ów
działających przy danym
merytorycznym biurze.

brzmieniu nie chroni przed
sytuacją, w której Komisja
będzie 2-osobowa (jeden
przedstawiciel Urzędu i
jeden KDS). Obradując w
połowie składu Komisji,
oceny ofert dokona jedna
osoba.
Zgodnie z ustawą o ustroju Stowarzyszenie
§8 pkt 8
W przypadku konkursów
m.st. Warszawy, Statutem
„Lepszy
organizowanych w dzielnicach w m.st. Warszawy i Statutami Rembertów”
skład komisji konkursowych, na
Dzielnic organem
zasadzie równego uczestnictwa,
wykonawczym dzielnicy
wchodzą: przedstawiciele
jest zarząd dzielnicy. DKDS
merytorycznie właściwej komórki działają przy zarządach
organizacyjnej dzielnicy
dzielnic, a słowniczek w
organizującej konkurs oraz
par. 1 programu też
przedstawiciele organizacji
wspomina tylko o zarządzie
wskazani przez właściwe DKDS- dzielnicy, a nie o
y. Jeżeli DKDS-y nie wskażą
burmistrzu dzielnicy, który
swoich przedstawicieli, wskazują zgodnie z przepisami nie
ich na wniosek zarządu dzielnicy ma w przedmiotowym
KDS-y zgodnie z ich
zakresie żadnych
właściwością merytoryczną. W
indywidualnych
takim przypadku zarząd dzielnicy kompetencji (nie jest
zwraca się z wnioskiem o
organem jednoosobowym),
wskazanie przedstawicieli do
a jedynie przewodniczącym
wszystkich KDS-ów działających zarządy dzielnicy jako
przy danym merytorycznym
organu kolegialnego. Na tej
biurze.
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd

UWAGA PRZYJĘTA

13

§8 pkt 8
W przypadku konkursów
organizowanych w
dzielnicach w skład
komisji konkursowych, na
zasadzie równego
uczestnictwa, wchodzą:
przedstawiciele
merytorycznie właściwej
komórki organizacyjnej
dzielnicy organizującej
konkurs oraz
przedstawiciele organizacji
wskazani przez właściwe
DKDS-y. Jeżeli DKDS-y
nie wskażą swoich
przedstawicieli, wskazują
ich na wniosek burmistrza
KDS-y zgodnie z ich
właściwością
merytoryczną. W takim
przypadku burmistrz
zwraca się z wnioskiem o
wskazanie przedstawicieli
do wszystkich KDS-ów
działających przy danym
merytorycznym biurze
§8 pkt 12
Członkowie komisji
konkursowej przed
pierwszym posiedzeniem,

W przypadku konkursów
organizowanych w dzielnicach w
skład komisji konkursowych, na
zasadzie równego uczestnictwa,
wchodzą: przedstawiciele
merytorycznie właściwej komórki
organizacyjnej dzielnicy
organizującej konkurs oraz
przedstawiciele organizacji
wskazani przez właściwe DKDSy. Jeżeli DKDS-y nie wskażą
swoich przedstawicieli, wskazują
ich na wniosek burmistrza Forum

dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Forum koncentruje
wszystkich przedstawicieli
KDS i DKDS, po co
wysyłać zapytanie do
wszystkich KDS

Unia Teatr
Niemożliwy

Ponieważ przedstawicieli
DKDS Ursynów
do
komisji
konkursowej
Członkowie komisji konkursowej
przed pierwszym posiedzeniem, deleguje Komisja, to ona
powinna być powiadomiona
§8 pkt 12

UWAGA ODRZUCONA
Nie będzie już Forum Dialogu
Społecznego w 2011 roku w
dotychczasowej formule.
Wskazywanie przedstawicieli
do komisji konkursowych jest
w gestii KDS-ów.

UWAGA PRZYJĘTA
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po zapoznaniu się
z wykazem złożonych
ofert, składają
oświadczenie, którego
wzór określa Prezydent,
lub powiadamiają osobę,
która ich delegowała, o
wycofaniu się z prac
komisji konkursowej
i konieczności delegowania
kolejnej osoby. Zmiana
członka komisji
konkursowej powinna
nastąpić do dnia
pierwszego posiedzenia.
§8 pkt 12
Członkowie komisji
konkursowej przed
pierwszym posiedzeniem,
po zapoznaniu się
z wykazem złożonych
ofert, składają
oświadczenie, którego
wzór określa Prezydent,
lub powiadamiają osobę,
która ich delegowała, o
wycofaniu się z prac
komisji konkursowej
i konieczności delegowania
kolejnej osoby. Zmiana
członka komisji
konkursowej powinna
nastąpić do dnia
pierwszego posiedzenia.
§ 8 pkt 15
Posiedzeniami komisji
konkursowej kieruje

po
zapoznaniu
się o wycofaniu się z prac
z wykazem złożonych ofert, komisji konkursowej.
składają oświadczenie, którego
wzór określa Prezydent, lub
powiadamiają Komisję, która ich
delegowała, o wycofaniu się z
prac
komisji
konkursowej
i konieczności delegowania
kolejnej osoby. Zmiana członka
komisji konkursowej powinna
nastąpić do dnia pierwszego
posiedzenia.

§8 pkt 12
Członkowie komisji konkursowej
przed pierwszym posiedzeniem,
po zapoznaniu się z wykazem
złożonych
ofert,
składają
oświadczenie dot. bezstronności,
którego wzór określa Prezydent,
lub powiadamiają osobę, która ich
delegowała, o wycofaniu się z
prac
komisji
konkursowej
i konieczności delegowania
kolejnej osoby. Zmiana członka
komisji konkursowej powinna
nastąpić do dnia pierwszego
posiedzenia.

Zaproponowany zapis jest
niejasny i sugeruje, że
członkowie komisji
konkursowej mieliby
wycofywać się z prac

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA PRZYJĘTA

§ 8 pkt 15
Posiedzeniami komisji
konkursowej kieruje

Zgodnie z ustawą o ustroju
m.st. Warszawy, Statutem
m.st. Warszawy i Statutami

Stowarzyszenie
„Lepszy
Rembertów”

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do regulaminu
komisji konkursowej.
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przewodniczący, którego
wskazuje dyrektor biura
lub burmistrz. W
przypadku nieobecności
przewodniczącego
posiedzeniom
przewodniczy osoba
pisemnie upoważniona
przez dyrektora biura lub
burmistrza.

przewodniczący przy pomocy
zastępcy przewodniczącego,
których wskazuje dyrektor biura
lub zarząd dzielnicy. W
przypadku nieobecności
przewodniczącego posiedzeniom
przewodniczy zastępca
przewodniczącego.

Dzielnic organem
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o
burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie
ma w przedmiotowym
zakresie żadnych
indywidualnych
kompetencji (nie jest
organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Ponadto, każdorazowe
upoważnienie na piśmie
(podczas np. choroby
przewodniczącego komisji)
komplikuje funkcjonowanie
16

§ 8 pkt 18
Komisja konkursowa
wydaje opinię zwykłą
większością głosów w
jednym głosowaniu
jawnym. W przypadku
równej liczby głosów „za
przyznaniem” i „przeciw
przyznaniu” dotacji, głos
decydujący ma
przewodniczący lub osoba
upoważniona do
kierowania pracami
komisji konkursowej.
§ 8 pkt 18

§9 pkt 1
Rozstrzygnięcie konkursu
następuje niezwłocznie i
nie później niż w ciągu 40
dni od terminu
zakończenia składania
ofert, jednak nie wcześniej

komisji lub tworzy fikcje
urzędniczą.
Proponuje od razu
wyznaczać zastępcę
przewodniczącego aby on
zawsze zastępował
przewodniczącego podczas
jego nieobecności.
Najważniejsza jest sprawa
realizacji zadań komisji
konkursowej.
Głosowanie
powinno
§ 8 pkt 18
odbywać się nad każdą
Komisja konkursowa wydaje
opinię zwykłą większością głosów ofertą, brak tego
uszczegółowienia
w jednym głosowaniu jawnym
dopuszcza możliwość
nad każdą ofertą spełniającą
wymogi formalne. W przypadku głosowania en bloc.
równej liczby głosów „za
przyznaniem” i „przeciw
przyznaniu” dotacji, głos
decydujący ma przewodniczący
lub osoba upoważniona do
kierowania pracami komisji
konkursowej.
dodać po punkcie 18: Każdy z
członków komisji konkursowej
ma prawo zgłosić do protokołu
votum separatum od ostatecznej
decyzji komisji,
§9 pkt 1
Rozstrzygnięcie konkursu
następuje niezwłocznie i nie
później niż w ciągu 40 dni od
terminu zakończenia składania
ofert, jednak nie wcześniej niż 3
stycznia 2011 roku. Przekazanie

często nie wystarczy samo
głosowanie przeciw, do
zaznaczenia głosu
odrębnego członka komisji
konkursowej
Proponowany zapis jest
wynikiem rozmów
prowadzonych przez DKDS
z poszczególnymi
Wydziałami Urzędu
Dzielnicy i dotyczących
opóźnień w ogłaszaniu

Unia Teatr
Niemożliwy

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do procedury
konkursowej.

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do regulaminu
komisji konkursowej.

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do procedury
konkursowej.
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§ 9 pkt 2
Wyniki konkursów
podawane są do publicznej
wiadomości

rozstrzygnięć konkursów
dotacyjnych.
Niejednokrotnie zdarza się,
że projekt zarządzenia dot.
rozstrzygnięcia konkursu
przekazany przez dzielnicę
oczekuje na podpis dwa
tygodnie bądź dłużej.
Proponowana zmiana ma
pomóc w dotrzymaniu
40dniowego terminu
rozstrzygnięcia konkursu.
40 dni (niespełna 6 tygodni)
§9 pkt 1
Rozstrzygnięcie konkursu
od terminu zakończenia
następuje niezwłocznie i nie
składania ofert do
później niż w ciągu 50/60 dni od rozstrzygnięcia konkursu
terminu zakończenia składania
jest zbyt krótki, zwłaszcza
ofert, jednak nie wcześniej niż 3
w przypadku konieczności
stycznia 2011 roku
dokonania oceny większej
liczby ofert może wpłynąć
na jakość dokonywanej
oceny
Sugerujemy podanie do publicznej Sugerujemy sprecyzować
wiadomości na stronie miasta
formułę aby była jak
najszybsza formuła
komunikacji

§9 pkt 3
Organizacje uczestniczące
w konkursie ofert
otrzymają szczegółową
informację
z uzasadnieniem
odrzucenia ich oferty.

§9 pkt 3
Organizacje uczestniczące w
konkursie ofert otrzymają w
formie pisemnej szczegółową
informację merytoryczną
z uzasadnieniem odrzucenia ich
oferty.

niż 3 stycznia 2011 roku.

§9 pkt 1
Rozstrzygnięcie konkursu
następuje niezwłocznie i
nie później niż w ciągu 40
dni od terminu
zakończenia składania
ofert, jednak nie wcześniej
niż 3 stycznia 2011 roku

przez Dzielnicę lub Biuro
projektu Zarządzenia
Prezydenta w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu
następuje w terminie 32 dni od
daty zakończenia składania
ofert.

Doprecyzowanie zapisu.

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Przedstawiciele
Hospicjum Św.
krzyża
Wspólnoty
Chleb i Zycie
Bursy Kofoeda
Schronisko
Caritas AW
DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Miejsce upubliczniania
wyników konkursów
precyzuje procedura
konkursowa i poszczególne
zarządzenia ws.
rozprzęgnięcia konkursu.
UWAGA ODRZUCONA
Szczegółowa informacja z
uzasadnieniem odrzucenia
oferty zawsze jest w formie
pisemnej.
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§ 9. pkt 4
W okresie 30 dni po
rozstrzygnięciu konkursu
ofert, jednak nie później
niż na 7 dni przed
rozpoczęciem realizacji
zadania, zostaną podpisane
umowy z organizacjami,
których oferty zostały
przyjęte do realizacji, o ile
realizujący zadanie
dostarczy w wymaganym
terminie wszystkie
niezbędne dokumenty
potrzebne do podpisania
umowy.

Chodzi o doprecyzowanie o
§ 9. pkt 4
jakie dokumenty chodzi
W okresie 30 dni po
rozstrzygnięciu konkursu ofert,
jednak nie później niż na 7 dni
przed rozpoczęciem realizacji
zadania, zostaną podpisane
umowy z organizacjami, których
oferty zostały przyjęte do
realizacji, o ile realizujący zadanie
dostarczy w wymaganym terminie
wszystkie niezbędne dokumenty
(określone w formularzu
konkursowym) potrzebne do
podpisania umowy.

Stowarzyszenie
Hospicjum
Domowe

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do procedury
konkursowej.

§ 9. pkt 4

dodać po punkcie 4 : zapis § 9/4
zostaje utrzymany, w przypadku
konieczności wprowadzenia
zmian preliminarza i
harmonogramu oferty
konkursowej wynikającej ze
zmiany wysokości środków
przeznaczonych na realizację
zadania
§ 10 pkt 1.
Dotacje mogą być udzielane
wyłącznie na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji tych
zadań, które mieszczą się w
priorytetowych zadaniach
publicznych określonych w § 29.

często środki przyznane w
rozstrzygnięci
konkursowym są inne od
zakładanych w
preliminarzu, co nadkłada
konieczność korekty
preliminarza i
harmonogramu

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Błąd w numeracji paragrafu

Stowarzyszenie
Creo

UWAGA PRZYJĘTA

§ 10 pkt 1.
Dotacje mogą być
udzielane wyłącznie na
finansowanie lub
dofinansowanie realizacji
tych zadań, które mieszczą
się w priorytetowych
zadaniach publicznych
określonych w § 30.

(błąd w numeracji –
powinno być w § 30)

Partnerstwo Ulic
Zielonej Białołęki
„Moja Białołęka”
KDS Ochrony i
Promocji
Zdrowia
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Stowarzyszenie
Hospicjum
Domowe
KDS ds.
Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Oddział
Warszawski
Stowarzyszenia
Architektów
Polskich
SARP

§ 10 pkt 4
W uzasadnionych
przypadkach realizacja
zadań z priorytetowych
zadań publicznych, o
których mowa w § 30,
może odbywać się poza
granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 10
1.Dotacje mogą być
udzielane wyłącznie na
finansowanie lub
dofinansowanie realizacji
tych zadań, które mieszczą
się w priorytetowych

§ 10 pkt 4
W uzasadnionych przypadkach
realizacja zadań z priorytetowych
zadań publicznych, o których
mowa w § 29, może odbywać się
poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.

Błąd w numeracji paragrafu

Należy dopisać:
§ 10 pkt 5:
Organizacja, która otrzyma
dotację w ramach własnego
wkładu finansowego może
zaliczyć wydatki poniesione na
realizację dotowanego zadania

Organizacje, które
prowadzą działania o
charakterze ciągłym,
powinny mieć możliwość
rozliczenia w ramach
środków własnych kosztów
poniesionych od początku

(błąd w numeracji –
powinno być w § 30)

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ
Stowarzyszenie
Hospicjum
Domowe

UWAGA PRZYJĘTA

Może warto uszczegółowić
jakie to przypadki lub kto
określa ich zasadność?
DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis do procedury
konkursowej i umowy o
wsparcie/powierzenie
realizacji zadania
publicznego.
20

zadaniach publicznych
określonych w § 30.
2. Środki finansowe
pochodzące z dotacji nie
mogą być wykorzystywane
na zakup gruntów,
działalność gospodarczą,
działalność polityczną i
religijną.

w okresie poprzedzającym
zawarcie umowy jednak nie
wcześniej niż od 3 stycznia 2011
roku.

roku.

W jakim czasie odbędzie się
rozstrzygnięcie konkursu i
podpisanie umów?

Brak podania czasu w
trybie rozstrzygnięcia
konkursu

3. Określone zadanie może
być finansowane lub
dofinansowywane jedynie
ze środków
przeznaczonych na jeden
konkurs organizowany
przez biuro lub dzielnicę.
4. W uzasadnionych
przypadkach realizacja
zadań z priorytetowych
zadań publicznych, o
których mowa w § 30,
może odbywać się poza
granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 11 pkt 3 Rozstrzygnięcie
konkursu będzie odbywać
się w sposób ciągły
każdorazowo
po wpłynięciu ofert w
wyznaczonych w ust. 2
terminach, aż do
wyczerpania środków
przeznaczonych na ten
konkurs.

Przedstawiciele
Hospicjum Św.
krzyża
Wspólnoty
Chleb i Zycie
Bursy Kofoeda
Schronisko
Caritas AW

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu i niezrozumienie idei
tego konkursu.
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§12 pkt 2
podaje do publicznej
wiadomości listę
organizacji realizujących
zadania publiczne w trybie
określonym w § 6 ust. 4.
§12 pkt 2
podaje do publicznej
wiadomości listę
organizacji realizujących
zadania publiczne w trybie
określonym w § 6 ust. 4.
§ 13. pkt 4.
Miasto może, w ramach
inicjatywy lokalnej,
zawrzeć z organizacją
pozarządową umowę na
realizację zadania
publicznego i przekazać jej
na czas trwania tej umowy
rzeczy konieczne do
wykonania inicjatywy
lokalnej. Tryb i kryteria
oceny wniosków określa
Prezydent.
§ 13. pkt 5
Miasto jest zainteresowane
rozwojem kontaktów
partnerskich pomiędzy
organizacjami a miastami
partnerskimi Miasta.
Organizacje mogą za
pośrednictwem właściwej
merytorycznie komórki
organizacyjnej Urzędu
m.st. Warszawy

§12 pkt 2
podaje do publicznej wiadomości
listę organizacji realizujących
zadania publiczne
w trybie określonym w § 6 ust. 4. i
ust. 12
§12 pkt 2
podaje do publicznej wiadomości
listę organizacji realizujących
zadania publiczne
w trybie określonym w § 6 ust. 4. i
ust. 12
§ 13. pkt 4
Miasto może, w ramach
inicjatywy lokalnej, zawrzeć z
organizacją pozarządową umowę
na realizację zadania publicznego
i przekazać jej na podstawie
umowy użyczenia na czas trwania
tej umowy rzeczy konieczne do
wykonania inicjatywy lokalnej.
Tryb i kryteria oceny wniosków
określa Prezydent.

Proponowany zapis
pozwala w pełni zachować
zasadę jawności i
przejrzystości.

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Ust. 2 dotyczy ust. 2.

Zasada jawności i
przejrzystości powinna
dotyczyć wszystkich
realizatorów zadań Miasta

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

§ 13. pkt 5
Miasto wspiera rozwój
kontaktów partnerskich pomiędzy
organizacjami a miastami
partnerskimi Miasta. Organizacje
mogą za pośrednictwem
właściwej merytorycznie komórki
organizacyjnej Urzędu m.st.
Warszawy nawiązywać kontakty
z przedstawicielami organizacji i
instytucji z miast, z którymi

Zaproponowany zapis jest
deklaratywny, proponujemy
więc sformułować go jako
działanie – wspieranie
rozwoju kontaktów
partnerskich

Dodano w treści: „na
Stowarzyszenie
podstawie umowy
Creo
użyczenia”, co zgodne jest z
zapisem Art. 19f. Ustawy.
Partnerstwo Ulic
Zielonej Białołęki
„Moja Białołęka”

UWAGA PRZYJĘTA

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ
KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA PRZYJĘTA
Ale została odrzucona przez
Biuro Prawne Urzędu m.st.
Warszawy.

22

nawiązywać kontakty
Miasto ma zawarte porozumienia
z przedstawicielami
o współpracy.
organizacji i instytucji z
miast, z którymi Miasto ma
zawarte porozumienia o
współpracy.
§ 13.6
§ 13.6
Szczegóły powyższych
Szczegóły powyższych form
form współpracy określą
współpracy określą osoby
osoby kierujące
kierujące właściwymi
właściwymi merytorycznie merytorycznie komórkami
komórkami
organizacyjnymi Urzędu m.st.
organizacyjnymi Urzędu
Warszawy, we współpracy
m.st. Warszawy, we
z KDS-ami i DKDS-ami, oraz
współpracy z KDS-ami i
Pełnomocnik, we współpracy z
DKDS-ami, iPełnomocnik, Warszawską Radą Pożytku.
we współpracy z
Warszawską Radą
Pożytku.
§ 16.
Prezydent Miasta lub, w
przypadku lokalnych
przedsięwzięć, burmistrz
dzielnicy może objąć
honorowym patronatem
działania lub programy
prowadzone przez
organizacje.

§ 16.
Prezydent Miasta lub, w
przypadku lokalnych
przedsięwzięć, burmistrz
dzielnicy, na podstawie uchwały
zarządu dzielnicy, może objąć
honorowym patronatem działania
lub programy prowadzone przez
organizacje.

porządek

Stowarzyszenie
Monar

Zgodnie z ustawą o ustroju Stowarzyszenie
m.st. Warszawy, Statutem
„Lepszy
m.st. Warszawy i Statutami Rembertów”
Dzielnic organem
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o
burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie
ma w przedmiotowym
zakresie żadnych
indywidualnych
kompetencji (nie jest

UWAGA PRZYJĘTA
Ale została odrzucona przez
Biuro Prawne Urzędu m.st.
Warszawy, bo Rada m.st.
Warszawy określa w tym
programie formy współpracy,
a nie subdeleguje tę
kompetencję na inne
podmioty.

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby, aby ten
zapis doprecyzowywać.
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§ 17 pkt 1
§ 17 pkt 1
Miasto, na etapie tworzenia
projektów aktów prawnych
dotyczących organizacji
oraz innych spraw
ważnych dla mieszkańców
Miasta, zasięga opinii, w
zależności od zasięgu i
rangi danego dokumentu,
Warszawskiej Rady
Pożytku lub KDS-ów lub
DKDS-ów.
§ 17 pkt 2
§ 17 pkt 2
Przystępując do tworzenia
strategii, programów
społecznych oraz innych
aktów wpływających na
współpracę organizacji z
Miastem, Miasto zaprasza

organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Wymaga doprecyzowania.
Nie wiadomo kto i wg
jakich kryteriów ustala
wagę dokumentu

Wymaga doprecyzowania.
Nie wiadomo kto i wg
jakich kryteriów ustala
wagę dokumentu

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.
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do współpracy,
w zależności od zasięgu i
rangi danego dokumentu,
przedstawicieli
Warszawskiej Rady
Pożytku lub KDS-ów lub
DKDS-ów. W razie
potrzeby mogą być
tworzone wspólne zespoły
robocze.
§ 19 pkt 1
Miasto, w wydawanych
przez siebie materiałach
informacyjnopromocyjnych, będzie w
miarę możliwości zamieszczało informacje o
organizacjach.
§ 19 pkt 2
Miasto w uzasadnionych
przypadkach (m.in. przy
organizowaniu
regionalnych, krajowych
i międzynarodowych
konferencji, realizacji
projektów poza granicami
Miasta i kraju) przekaże, w
miarę możliwości,
organizacjom materiały
promocyjne
§ 19 pkt 3
Organizacje
współpracujące z Miastem
są zobowiązane do:

§ 19 pkt 1
Można wyciąć w miarę
możliwości..

Jeśli w miarę możliwości to
nie warto pisać takiego
punktu, albo jest jakieś
zobowiązanie albo nie.
Zakładamy dobrą wolę
Miasta iż bez tego punktu
też będzie się starać

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Miasto nie może we
wszystkich swoich
materiałach informacyjnopromocyjnych zamieszczać
informacji o organizacjach.

§ 19 pkt 2
Można wyciąć w miarę
możliwości.

Jeśli w miarę możliwości to
nie warto pisać takiego
punktu, albo jest jakieś
zobowiązanie albo nie.
Zakładamy dobrą wolę
Miasta iż bez tego punktu
też będzie się starać

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

§ 19 pkt 3

Kiedy mowa jest o mieście
Miasto wykonuje coś w
miarę możliwości,
natomiast organizacje są
„zobowiązane”. Relacje
więc nie są symetryczne,
równe i partnerskie. Albo

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.
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§ 20
Organizacje uczestniczą w
działaniach programowych
Miasta, w szczególności
poprzez udział swoich
przedstawicieli w
Warszawskiej Radzie
Pożytku, KDS-ach, DKDSach oraz Forum

§ 20
Organizacje współuczestniczą w
kształtowaniu polityki Miasta, w
szczególności....[...]

§ 21 pkt 1
Zainteresowane
organizacje oraz Miasto
mogą tworzyć KDS-y,
działające
w poszczególnych
dziedzinach zadań
publicznych należących do
Miasta
§ 21 pkt 3
W sytuacjach wątpliwych
dyrektor biura konsultuje
zasadność powołania KDSu z Pełnomocnikiem

§ 21 pkt 1
Wykreślić:
„oraz Miasto”

§ 21 pkt 3
W sytuacjach wątpliwych
dyrektor biura konsultuje
zasadność powołania
KDS-u z Pełnomocnikiem

§ 21 pkt 3
Proponowane usunięcie całości
pkt 3

§ 21 pkt 3
Wykreślić cały punkt.

obie strony informują w
miarę możliwości albo są
zobowiązane.
Nie taki jest w ogóle sens
tych organów, by tylko
wspomagały podjęte już
działania. Dialog nie na tym
polega, w dialogu często
dwie strony mają inne
poglądy. Chodzi o
zwiększenie wpływu
społeczeństwa na
podejmowane przez Miasto
decyzje.
Wykreślenie zapisu “oraz
Miasto” wyklucza
wątpliwość, czy organizacje
mogą w sposób niezawisły
powołać KDS przy biurze
Miasta

Po dokonaniu korekty w pkt
1 pkt 3 przestaje być
potrzebny, ponieważ
sytuacji wątpliwych przy
powoływaniu KDS nie
będzie
Co to znaczy :”sytuacje
wątpliwe”. Pozwala to, w
praktyce, na uznaniowe
wyrażenie lub
niewyrażenie zgody na
powołanie KDS-u przez
dyrektora biura lub
Pełnomocnika.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA PRZYJĘTA

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ

UWAGA ODRZUCONA
Przez Miasto rozumie się
m.st. Warszawę.

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ

UWAGA ODRZUCONA
Istnieją sytuacje, w których
dyrektor biura powinien mieć
możliwość konsultacji z
Pełnomocnikiem zasadność
powołania KDS-u.
UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Unia Teatr
Niemożliwy

26

§ 21 pkt 3
W sytuacjach wątpliwych
dyrektor biura konsultuje
zasadność powołania
KDS-u z Pełnomocnikiem

§ 21 pkt 3
W sytuacjach wątpliwych

§ 21 pkt 3
W sytuacjach wątpliwych
dyrektor biura konsultuje
zasadność powołania KDSu z Pełnomocnikiem.

§ 21 pkt 3
W sytuacji braku woli
powołania KDS przez wskazane
przez organizacje biuro,
stronom przysługuje odwołanie
do Pełnomocnika
§ 21 pkt 4

§ 21 pkt 4
Pierwsze posiedzenie nowo
tworzonego KDS-u
zwołuje dyrektor biura lub
Pełnomocnik.

Warto zauważyć, że takiego
zapisu nie ma w wypadku
powoływaniu DKDS-ów
przez Burmistrza lub
Pełnomocnika
Kto decyduje o zasadności
powołania KDS i w oparciu
o co? To musi być bardzo
jasno sformułowane, np.
można odmówić powołania
nowego KDS jedynie, w
przypadku gdy istnieje
KDS o pokrywającej się
tematyce lub działalność
KDS wykracza poza punkty
wymienione w
znowelizowanej ustawie o
wolontariacie itd., Miasto
ma obowiązek powołania
KDS jeśli nie wystąpiły
określone wykluczenia.
Sytuacja wątpliwa to nie
jest termin prawniczy
zapis tworzy tryb
dwuinstancyjny i
odwoławczy

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw. Brak
propozycji konkretnego
zapisu.

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Możliwość odwołania do
Pełnomocnika wynika z
innych dokumentów np.
zarządzenia ws. powołania
Pełnomocnika.
UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

Musi być ściśle określony
KDS ds.
termin obowiązku zwołania Środowiska
pierwszego posiedzenia
Przyrodniczego
KDS oraz kto to ma zrobić.
Czy biuro czy pełnomocnik.
W innym przypadku
odpowiedzialność za
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§ 21 pkt 5
Pierwsze posiedzenie nowo
powołanego KDS-u
odbywa się przy udziale
przedstawicieli minimum
10 organizacji.
§ 21 pkt 6
W skład KDS-u wchodzi
po jednym przedstawicielu
zainteresowanych
organizacji, działających w
poszczególnych
dziedzinach, oraz
przynajmniej jeden
przedstawiciel Miasta,
delegowany przez
kierującego właściwą
merytorycznie komórką
organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy.

§ 21 pkt 5

§ 21 pkt 6
Wprowadzenie:
a) W skład KDS-u mogą zostać
zaproszeni również eksperci
oraz przedstawiciele innych
komórek i spółek miasta,
działających w poszczególnych
dziedzinach

§ 21. pkt 7
§ 21. pkt 7
KDS-y mają charakter Dopisać że:
inicjatywno-doradczy. Do 1) jeśli zadanie jest inicjatywne
ich zadań w szczególności
to powinna być możliwość
należy:
zgłaszania projektów uchwał

niewywiązanie się z
obowiązku zwołania się
rozmywa.
Co z przedstawicielem
KDS ds.
biura, czy musi być i czy się Środowiska
liczy do tych 10-ciu?
Przyrodniczego

Chodzi o formalne
umożliwienie uczestnictwa
indywidualnym, znaczącym
osobom (mniej ważne) i
przedstawicielom Miasta,
nie będącymi formalnie
pracownikami UM. Np.
w komunikacyjnych –
MZA, TW…

Fundacja KiM

Bez tego prawdziwy dialog KDS ds.
nie będzie możliwy, a Środowiska
mieści się to w funkcji Przyrodniczego
inicjatywno-doradczej.

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

UWAGA ODRZUCONA
Eksperci oraz przedstawiciele
innych komórek i spółek
miejskich mogą zostać
zaproszeni do udziału w
pracach KDS-u, ale nie
wchodzą w jego skład.

UWAGA ODRZUCONA
Taki zapis jest zbyt
zawężający, a obecnie
obowiązujące zapisy nie
wykluczają takiego działania.

do odpowiedniej Komisji
Rady Warszawy
2) i opiniowanie działalności
Miasta, nie tylko projektów i
planów ale także bieżących
problemów i tego co Miasto
już robi
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§ 21 pkt 7 2)
opiniowanie projektów
aktów prawnych
związanych
priorytetowymi zadaniami
publicznymi określonymi
w § 29
§ 21 pkt 7 6)
występowanie do organów
Miasta z odpowiednimi
wnioskami w zakresie
swojej działalności

3) zabieranie stanowiska prawach
konfliktowych
ważnych
dla
Mieszkańców i mediacja w
sprawach
spornych
między
Miastem a Mieszkańcami
§ 21 pkt 7 2)
opiniowanie projektów aktów
prawnych związanych z
priorytetowymi zadaniami
publicznymi określonymi w § 29;

§ 21 pkt 7 6)
Wykreślić:
„odpowiednimi”

§ 21 pkt 7 8)

§ 21 pkt 7 8)

wskazywanie i głosowanie
na kandydatów na
przedstawicieli organizacji
do składu Warszawskiej
Rady Pożytku;

wskazywanie kandydatów i
wybór przedstawicieli
organizacji do składu
Warszawskiej Rady Pożytku,
zgodnie z przyjętą procedurą

Słowo “odpowiednie”
wprowadza możliwość
“cenzurowania” wniosków
składanych przez KDS.
Wystarczającym
ograniczeniem tematyki
wniosków jest odwołanie
do zakresu działalności
KDS. Oczywiście wnioski
podlegają rozpatrzeniu
przez Miasto, ale nie mogą
być one eliminowane na
podstawie czysto
uznaniowego kryterium,
jakim jest “odpowiedniość”,
lub “nieodpowiedniość”
wniosku.
porządek

Stowarzyszenie
Hospicjum
Domowe

UWAGA PRZYJĘTA

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ

UWAGA PRZYJĘTA

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Będzie to określała uchwała
Rady m.st. Warszawy dot.
trybu wybierania i
powoływania członków
Warszawskiej Rady Pożytku.
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§ 21
Pkt 9.
Pracami KDS-u kieruje
przewodniczący. Jeżeli w
okresie trwania kadencji
nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego KDS-u,
jego członkowie wybierają
nowego
przewodniczącego,
którego kadencja wygasa
w dniu wyboru
przewodniczącego na rok
następny.
Pkt 10.
KDS może powołać
prezydium. Kadencja
władz KDS-u trwa jeden
rok liczony od momentu
wyboru. Informacja o
przewodniczącym KDS-u,
wraz z jego danymi
kontaktowymi (adres
poczty elektronicznej i
numer telefonu) oraz
nazwą organizacji, którą
reprezentuje, znajduje się
na stronie Miasta.

§ 21
Pkt 9.
Pracami KDS-u kieruje
przewodniczący. Komisja może
powołać prezydium. Kadencja
władz KDS-u trwa jeden rok.
Informacja o przewodniczącym
KDS-u, wraz z jego danymi
kontaktowymi (adres poczty
elektronicznej i numer telefonu)
oraz nazwą organizacji, którą
reprezentuje, znajduje się na
stronie Miasta.
Pkt 10.
Na pierwszym posiedzeniu w
roku KDS wybiera na roczną
kadencję przewodniczącego.
Jeżeli w okresie trwania kadencji
nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego KDS-u, jego
członkowie wybierają nowego
przewodniczącego, którego
kadencja wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na rok
następny.

Stowarzyszenie
1. Proponuje się przywrócić Creo (1., 2.)
zapis jak w z pkt. 8 i 9
Programu na rok 2010,
bowiem w przeciwnym Partnerstwo Ulic
razie niejasna będzie sprawa Zielonej Białołęki
trwania
kadencji.
W „Moja Białołęka”
projekcie nie ma zapisu o (1.,2.)
tym, kiedy następuje wybór
Oddział
przewodniczącego KDS-u.
Warszawski
2. Dopiero po
Stowarzyszenia
wprowadzeniu poprawki
Architektów
pojawia się sens zawarty w Polskich
pkt. 12 projektu
SARP (1.)
(Ustępujący
przewodniczący KDS-u
jest zobowiązany najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2012
roku przedstawić
sprawozdanie z prac
komisji w 2011 roku i
przesłać je do
Pełnomocnika oraz do
dyrektora biura, przy
którym działa KDS).
3. Kadencja nie musi
pokrywać się z rokiem
kalendarzowym – pierwsze
posiedzenie w nowym roku
może odbywać się jeszcze
w starej kadencji..

KDS ds.
Architektury i
Planowania
Przestrzennego
(1.,2.,3.)

4. Proponuje się przywrócić
zapis jak w z pkt. 8 i 9
Programu na rok 2010.

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego

UWAGA ODRZUCONA
Kadencja władz KDS-u trwa
jeden rok kalendarzowy, bo
właśnie na taki okres
obowiązuje program
współpracy.
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§ 21 pkt 10
KDS może powołać
prezydium. Kadencja
władz KDS-u trwa jeden
rok liczony od momentu
wyboru. Informacja o
przewodniczącym KDS-u,
wraz z jego danymi
kontaktowymi (adres
poczty elektronicznej i
numer telefonu) oraz
nazwą organizacji, którą

Wybór przewodniczących
na początku roku
kalendarzowego porządkuje
tryb działania KDS-ów,
także sprawozdania z
rocznej działalności
spływają w zbliżonym
terminie, umożliwiając
okresowa ocenę
efektywności form
współpracy władz Miasta z
organizacjami. Zamieszanie
w bieżącym roku, w którym
część KDS-ów wybierała
nowe władze na kolejnych
(a nie na pierwszym w roku
kalendarzowym)
spotkaniach wynikała z
braku doświadczenia, które
obecnie już DKDS-y
posiadają. Zmiana może
prowadzić do ponowienia
zamieszania w kolejnym
roku.
Do tej pory był chyba rok
§ 21 pkt 10
KDS może powołać prezydium. kalendarzowy? Tak to
Kadencja władz KDS-u trwa jeden spore zamieszanie będzie
rok liczony od momentu wyboru. sprawozdanie kiedy indziej
i wybór nowego
przewodniczącego kiedy
indziej. Nagle w środku
roku zmienia się też
przedstawiciel na FDS

Dzielnicy Praga
Północ

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw. Jeśli ktoś
decyduje się na pełnienie
funkcji publicznej, jaką jest
zasiadanie w prezydium
KDS-u, powinien udostępnić
swoje dane kontaktowe.

Informacja o przewodniczącym Musi być napisane że
KDS-u, wraz z jego danymi telefon dany do wiadomości
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reprezentuje, znajduje się
na stronie Miasta.

§ 21 pkt 11
W głosowaniach nad
wyborem
przewodniczącego,
prezydium KDS-u oraz
przedstawicieli do komisji
konkursowych, o których
mowa w § 8 ust. 7, Miasto
ma 1 głos, niezależnie od
liczby przedstawicieli
Miasta, którzy są
członkami KDS-u.
§ 21 pkt 11
W głosowaniach nad
wyborem
przewodniczącego,
prezydium KDS-u oraz
przedstawicieli do komisji
konkursowych, o których
mowa w § 8 ust. 7, Miasto
ma 1 głos, niezależnie od
liczby przedstawicieli
Miasta, którzy są
członkami KDS-u.

kontaktowymi
(adres
poczty
elektronicznej i numer telefonu)
oraz nazwą organizacji, którą
reprezentuje, znajduje się na
stronie Miasta

§ 21 pkt 11

§ 21 pkt 11
W głosowaniach w tym nad
wyborem przewodniczącego,
prezydium KDS-u oraz
przedstawicieli do komisji
konkursowych, o których mowa
w § 8 ust. 7, Miasto ma 1 głos,
niezależnie od liczby
przedstawicieli Miasta, którzy są
członkami KDS-u.

publicznej jeśli
przedstawiciel wyrazi
zgodę.
Sprzeczne z ustawą o
udostępnianiu danych
osobowych. Nie może być
obligatoryjne. Część osób
ma tylko prywatne telefony.
W stosunku do radnych nie
ma takich zapisów,
wystarczą maile.
Powinno być „jeden”, nie
„przynajmniej jeden.”
To ma być miejsce gdzie
organizacje społeczne mają
mieś możliwość wyrażenia
swoich opinii.

porządkuje sprawę głosów
w KDS

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Jest „jeden”, a nie
„przynajmniej jeden”.

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby
uszczegółowiania.
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§ 21 pkt 12
Ustępujący
przewodniczący KDS-u
jest zobowiązany
najpóźniej do dnia 31
stycznia 2012 roku
przedstawić sprawozdanie
z prac komisji w 2011 roku
i przesłać je do
Pełnomocnika oraz do
dyrektora biura, przy
którym działa KDS.
§ 21 pkt 14
Jeżeli zajdzie potrzeba,
KDS-y mogą obradować
wspólnie. Ustalają
wówczas zakres, czas i
formę współpracy.
§ 21 pkt 15
Spotkania KDS-u
odbywają się w miejscach
prowadzenia działalności
przez poszczególne
organizacje lub w siedzibie
Urzędu m.st. Warszawy.
§ 21 pkt 16
Obsługę techniczną KDSom zapewnią właściwe
merytorycznie komórki
organizacyjne Urzędu
m.st. Warszawy

§ 21 pkt 16
Obsługę techniczną KDSom zapewnią właściwe
merytorycznie komórki

§ 21 pkt 12

skąd ta data skoro kadencja
jest na rok od powołania?
Dlaczego ma w tym czasie
ustępować? Patrz
sprzeczność logiczna z § 22

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

§ 21 pkt 14
„Zajdzie potrzeba”

„Zajdzie potrzeba” nie jest
terminem prawnym,
postuluję jeśli taką decyzje
podejmą oba KDS-y
(względnie prezydia obu
KDS)

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Obradować wspólnie mogą
więcej niż dwa KDS-y.
Obecny zapis jest
wystarczający.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Jest to uregulowane w ust. 16.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Obsługa techniczna nie polega
przede wszystkim na
przygotowywaniu
protokołów.

Przedstawiciele
Hospicjum Św.
krzyża
Wspólnoty

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

§ 21 pkt 15
Zmiana na: Miasto ma
obowiązek zapewnić KDS
miejsce spotkań odpowiednie do
liczby uczestników.

§ 21 pkt 16

§ 21 pkt 16

Co to „właściwie
merytorycznie komórki”?
Konkretnie co to znaczy ta
obsługa techniczna bo to
dyskusyjne. Proponuję
dodać „w tym
przygotowywanie
protokołów.”
Co rozumiemy przez
obsługę techniczną?
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organizacyjne Urzędu
m.st. Warszawy

Jak ma się to odnoście do przerwy Wnioskujemy aby
Rozwiązaniu ulega KDS, wakacyjnej , która od lat odbywa rozwiązanie Rady nastąpiło
się w pracach Rady?
po upływie 4 miesięcy od
który:
zaprzestania działalności
a) nie spotka się ani razu
w ciągu dwóch
miesięcy, lub
§ 21 pkt 17

b) nie upublicznia
informacji o swoich
działaniach na stronie
Miasta, zgodnie
z ust. 13.
§ 21 pkt 17
Rozwiązaniu ulega KDS,
który:

Niezrozumiałe zaostrzanie
rygoru. Wyklucza dłuższa
a) Proponuję powrót do wersji przerwę w okresie
poprzedniej trzech miesięcy. wakacyjnym.

§ 21 pkt 17

a) nie spotka się ani razu w
ciągu dwóch miesięcy, lub
b) nie upublicznia
informacji o swoich
działaniach na stronie
Miasta, zgodnie
z ust. 13.

b) Skreślić ten zapis.

Upublicznianie nie zależy
od członków KDS tylko od
obsługującym strony
WWW miasta. Protokołami
powinien zajmować się
urząd miasta i on je
publikuje. Niezrozumiały i
niesprawiedliwy zapis.
Ponieważ w stosunku do
Komisji rady nie ma
żadnych limitów czasowych
umieszczania protokołów.
FDS nie ma żadnych

Chleb i Zycie
Bursy Kofoeda
Schronisko
Caritas AW
Przedstawiciele
Hospicjum Św.
krzyża
Wspólnoty
Chleb i Zycie
Bursy Kofoeda
Schronisko
Caritas AW

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Cztery miesiące to za długo.
W ostatecznym zapisie została
uwzględniona przerwa
wakacyjna.

UWAGA ODRZUCONA
Trzy miesiące to za długo.
Upublicznianie informacji o
działaniach KDS-u polega na
przesłaniu informacji do
urzędnika odpowiedzialnego
za publikowanie takich
materiałów.
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restrykcji dotyczących
ewentualnego rozwiązania.
Kwartał jest
§ 21 pkt 17
§ 21 pkt 17
bezpieczniejszy aby nie
Rozwiązaniu ulega KDS, Rozwiązaniu ulega KDS, który:
doszło do
który:
a) nie spotka się ani razu w ciągu przypadkowych eliminacji
a) nie spotka się ani razu w kwartału
KDS-ów np. w
ciągu dwóch miesięcy, lub
wakacje.
§ 21 pkt 18
Rozwiązanie KDS-u
stwierdza biuro i
przekazuje niezwłocznie
oficjalną informację
o tym do Pełnomocnika

§ 21 pkt 18

§22 pkt 2
Stworzenie DKDS-u może
zainicjować minimum 5
organizacji, które wyrażą
chęć współpracy na terenie
danej dzielnicy.
Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania DKDS-u do
burmistrza dzielnicy lub
Pełnomocnika.

§22 pkt 2
Stworzenie DKDS-u może
zainicjować minimum 5
organizacji, które wyrażą chęć
współpracy na terenie danej
dzielnicy. Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania DKDS-u do zarządu
dzielnicy lub Pełnomocnika.

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych
KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

Zmiana, bo poprzednio
rozwiązanie stwierdzało
FDS, a więc nie był to
organ urzędu. Rozwiązanie
KDS powinien stwierdzać
wyłącznie sam KDS drogą
głosowania wszystkich
członków. KDS jest
organem niezależnym od
biura i FDS.
Niekorzystny zapis, który
może być wykorzystywany
przez biura, które nie chcą
prowadzić dialogu z danym
KDS. Prosimy o
wyjaśnienie przyczyn tej
zmiany
Zgodnie z ustawą o ustroju Stowarzyszenie
m.st. Warszawy, Statutem
„Lepszy
m.st. Warszawy i Statutami Rembertów”
Dzielnic organem
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o

UWAGA ODRZUCONA
Trzy miesiące to za długo. W
ostatecznym zapisie została
uwzględniona przerwa
wakacyjna.

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

UWAGA ODRZUCONA
Brak akceptacji ze strony
Biura Prawnego Urzędu m.st.
Warszawy.
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burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie
ma w przedmiotowym
zakresie żadnych
indywidualnych
kompetencji (nie jest
organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Zgodnie z ustawą o ustroju Stowarzyszenie
§22 pkt 3
§22 pkt 3
Pierwsze posiedzenie nowo Pierwsze
posiedzenie
nowo m.st. Warszawy, Statutem
„Lepszy
tworzonego DKDS-u
tworzonego DKDS-u zwołuje m.st. Warszawy i Statutami Rembertów”
zwołuje burmistrz
zarząd
dzielnicy
lub Dzielnic organem
dzielnicy lub Pełnomocnik. Pełnomocnik.
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o
burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie

UWAGA ODRZUCONA
Brak akceptacji ze strony
Biura Prawnego Urzędu m.st.
Warszawy.
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§22 pkt 5
W skład DKDS-u wchodzi
po jednym przedstawicielu
zainteresowanych
organizacji, działających w
poszczególnych
dzielnicach, oraz
przynajmniej jeden
przedstawiciel Miasta,
delegowany przez
burmistrza dzielnicy

§22 pkt 5
W skład DKDS-u wchodzi po
jednym przedstawicielu
zainteresowanych organizacji,
działających w poszczególnych
dzielnicach, oraz przynajmniej
jeden przedstawiciel Miasta,
delegowany przez zarząd
dzielnicy

ma w przedmiotowym
zakresie żadnych
indywidualnych
kompetencji (nie jest
organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Zgodnie z ustawą o ustroju Stowarzyszenie
m.st. Warszawy, Statutem
„Lepszy
m.st. Warszawy i Statutami Rembertów”
Dzielnic organem
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o
burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie
ma w przedmiotowym
zakresie żadnych

UWAGA ODRZUCONA
Brak akceptacji ze strony
Biura Prawnego Urzędu m.st.
Warszawy.
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§22 pkt 5
W skład DKDS-u wchodzi
po jednym przedstawicielu
zainteresowanych
organizacji, działających w
poszczególnych
dzielnicach, oraz
przynajmniej jeden
przedstawiciel Miasta,
delegowany przez
burmistrza dzielnicy
§22 pkt 8
głosowanie na kandydatów
na przedstawicieli
organizacji do składu
Warszawskiej Rady
Pożytku

§22 pkt 5
Wprowadzenie:
a) W skład KDS-u mogą zostać
zaproszeni również eksperci
oraz przedstawiciele innych
komórek i spółek miasta,
działających w poszczególnych
dzielnicach.

§22 pkt 8
wybór przedstawicieli organizacji
do składu Warszawskiej Rady
Pożytku, zgodnie z przyjętą
procedurą

indywidualnych
kompetencji (nie jest
organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach
kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Chodzi o formalne
umożliwienie uczestnictwa
indywidualnym, znaczącym
osobom (mniej ważne) i
przedstawicielom Miasta,
nie będącymi formalnie
pracownikami UD.
Analogicznie do KDSów

porządek

Fundacja KiM

UWAGA ODRZUCONA
Eksperci oraz przedstawiciele
innych komórek i spółek
miejskich mogą zostać
zaproszeni do udziału w
pracach DKDS-u, ale nie
wchodzą w jego skład.

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Będzie to określała uchwała
Rady m.st. Warszawy dot.
trybu wybierania i
powoływania członków
Warszawskiej Rady Pożytku.
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§22 pkt 10
W głosowaniach nad
wyborem
przewodniczącego i
prezydium DKDS-u oraz
przedstawicieli do komisji
konkursowych, o których
mowa w § 8 ust. 8, Miasto
ma 1 głos, niezależnie od
liczby przedstawicieli
Miasta, którzy są
członkami dzielnicowej
komisji.
§22 pkt 11
Ustępujący
przewodniczący DKDS-u
jest zobowiązany
najpóźniej do dnia 31
stycznia 2012 roku
przedstawić sprawozdanie
z prac dzielnicowej komisji
w 2011 roku i przesłać je
do Pełnomocnika i
burmistrza dzielnicy, przy
której działa DKDS

porządkuje sprawę głosów
§22 pkt 10
w DKDS
W głosowaniach w tym nad
wyborem przewodniczącego i
prezydium DKDS-u oraz
przedstawicieli do komisji
konkursowych, o których mowa w
§ 8 ust. 8, Miasto ma 1 głos,
niezależnie od liczby
przedstawicieli Miasta, którzy są
członkami dzielnicowej komisji

§22 pkt 11
Ustępujący przewodniczący
DKDS-u jest zobowiązany
najpóźniej do dnia 31 stycznia
2012 roku przedstawić
sprawozdanie z prac dzielnicowej
komisji w 2011 roku i przesłać je
do Pełnomocnika i zarządu
dzielnicy, przy której działa
DKDS

Stowarzyszenie
Monar

Zgodnie z ustawą o ustroju Stowarzyszenie
m.st. Warszawy, Statutem
„Lepszy
m.st. Warszawy i Statutami Rembertów”
Dzielnic organem
wykonawczym dzielnicy
jest zarząd dzielnicy. DKDS
działają przy zarządach
dzielnic, a słowniczek w
par. 1 programu też
wspomina tylko o zarządzie
dzielnicy, a nie o
burmistrzu dzielnicy, który
zgodnie z przepisami nie
ma w przedmiotowym
zakresie żadnych
indywidualnych
kompetencji (nie jest
organem jednoosobowym),
a jedynie przewodniczącym
zarządy dzielnicy jako
organu kolegialnego. Na tej
podstawie wnosimy, aby
wszelkie decyzje
podejmowane w ramach

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby
uszczegółowiania.

UWAGA ODRZUCONA
Brak akceptacji ze strony
Biura Prawnego Urzędu m.st.
Warszawy.
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§22 pkt 12
Posiedzenia DKDS-u są
jawne i otwarte. Na stronie
internetowej Miasta DKDS
zamieszcza:

§22 pkt 12
Posiedzenia DKDS-u są jawne i
otwarte. Na stronie internetowej
Miasta i Dzielnicy DKDS
zamieszcza:

§22 pkt 15 b
nie upublicznia informacji
o swoich działaniach na
stronie Miasta, zgodnie
z ust. 12.

§22 pkt 15 b
nie upublicznia informacji o
swoich działaniach na stronie
Miasta i Dzielnicy, zgodnie
z ust. 12.

§ 23 pkt 1
W celu wzmocnienia i
pogłębienia współpracy
m.st. Warszawy z
organizacjami tworzone
jest Forum, którego
głównymi zadaniami są:
§ 23. pkt. 2.
W skład Forum wchodzą:
)1 przewodniczący
lub
członkowie KDS-ów i
DKDS-ów;

§ 23 pkt 1
W celu wzmocnienia i pogłębienia
współpracy m.st. Warszawy z
organizacjami powołane jest
Forum, którego głównymi
zadaniami są:
§ 23. pkt 2.
W skład Forum wchodzą:
1) przewodniczący lub
członkowie KDS-ów
i DKDS-ów;

kompetencji dzielnicy (w
programie) były robione (co
do zasady) poprzez zarząd
dzielnicy w formie
uchwały, chyba, że zarząd
dzielnicy (także w formie
uchwały) upoważni jednego
z członków zarządu lub
pracownika urzędu do
działania w imieniu zarządu
dzielnicy.
Ponieważ DKDSy działają
na terenie dzielnic, przede
wszystkim na stronie
internetowej dzielnic
powinna być umieszczone
informacje dotyczące
działania danej DKDS.
Ponieważ DKDSy działają
na terenie dzielnic, przede
wszystkim na stronie
internetowej dzielnic
powinna być umieszczone
informacje dotyczące
działania danej DKDS.
Forum istniało we
wszystkich
dotychczasowych
programach współpracy

Poprawka błędu
technicznego

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Informacje o wszystkich
DKDS-ach powinny być w
jednym miejscu, na stronach
dzielnicowych jest to
opcjonalne.

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA PRZYJĘTA

Stowarzyszenie
Creo

UWAGA PRZYJĘTA

Partnerstwo Ulic
Zielonej Białołęki
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) 2 Pełnomocnik.

2) Pełnomocnik.

§ 23. pkt 2.
W skład Forum wchodzą:
1) przewodniczący lub
członkowie KDS-ów
i DKDS-ów;
2) Pełnomocnik

Kim ma być pełnomocnik? Ma się
wywodzić z organizacji czy z
urzędu?

§ 23 pkt 2
W skład Forum wchodzą:
1) przewodniczący lub
członkowie KDS-ów i
DKDS-ów;
2) Pełnomocnik.

§ 23 pkt 2
W skład Forum wchodzą:
1) przewodniczący lub
członkowie KDS-ów i DKDS-ów;
2) Pełnomocnik.
3) wybrani przez KDS i DKDS
członkowie Warszawskiej
Rady Pożytku
§ 23 pkt 2
1) przewodniczący lub specjalnie
w tym celu wybrani
przedstawiciele KDS-ów i
DKDS-ów;

§ 23 pkt 2
1) przewodniczący lub
członkowie KDS-ów
i DKDS-ów;

§ 23 pkt 3
Do uczestnictwa w Forum
zaproszeni są
przedstawiciele wszystkich
organizacji,
zainteresowanych

§ 23 pkt 3

„Moja Białołęka”

wyborcom należy się
informacja bezpośrednia co
w Radzie piszczy

Tak było dotychczas i
chyba nieźle funkcjonowało
i chyba nie ma specjalnych
przesłanek żeby to
zmieniać. Wydaje się, że
obdarzenie zaufaniem
personalnie przedstawiciela
Komisji jest dla niego
bardziej zobowiązujące
Co to znaczy że są
zaproszeni? Mają prawo
głosu w głosowaniach? Nie
jest to w ogóle wyjaśnione
na jakich zasadach ma
działać Forum.

KDS ds.
Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Przedstawiciele
Hospicjum Św.
krzyża
Wspólnoty
Chleb i Zycie
Bursy Kofoeda
Schronisko
Caritas AW
Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

UWAGA ODRZUCONA
W tym programie nie określa
się zadań Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego.

Unia Teatr
Niemożliwy

UWAGA ODRZUCONA
Nie jest to zgodne z nową
formułą Forum.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.
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tematyką Forum, a także
przedstawiciele
Warszawskiej Rady
Pożytku.
§ 23 pkt 4
Forum pracuje na co
najmniej czterech
spotkaniach w ciągu roku
§ 23 pkt 5
Do 30 listopada
poprzedniego roku Forum
przygotowuje swój roczny
plan spotkań.
§ 23 pkt 6
Posiedzenia Forum są
jawne. Informacje o
terminach i programie
posiedzeń Forum
zamieszczane są na stronie
internetowej Miasta z co
najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem
§ 23 pkt 9
Obsługę organizacyjną
Forum zapewnia Miasto
§ 28 pkt 2 6)
przekazywanie do
zaopiniowania aktów
prawnych Warszawskiej
Radzie Pożytku
§ 28 pkt 2 6)
przekazywanie do
zaopiniowania aktów
prawnych Warszawskiej
Radzie Pożytku

§ 23 pkt 4

Nierówność w stosunku do
KDS, które ma się spotykać
co 2 miesiące najrzadziej.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

§ 23 pkt 5

Powinno być wykreślone.
Niezrozumiałe. Czy chodzi
o terminy czy zakres
podejmowanych tematów i
czemu muszą wcześniej ?
ale już nie otwarte jak
KDS? Nie każdy może
przyjść? Dlaczego?

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego

UWAGA PRZYJĘTA
Pomimo braku propozycji
konkretnego zapisu.

Czym różni się obsługa
organizacyjna Forum od
obsługi technicznej KDS?
Proponujemy
doprecyzowanie

KDS ds.
Środowiska
Przyrodniczego
KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.
UWAGA PRZYJĘTA

Proponujemy dookreślenie
obowiązku przekazywania
do opiniowania projektów
aktów prawnych do ciał i
zespołów opiniodawczodoradczych, takich jak np.
Społeczna Rada ds. Osób

Społeczna Rada
ds. Osób
Niepełenosprawn
ych

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zapis zbyt
szczegółowy.

§ 23 pkt 6

§ 23 pkt 9

§ 27 pkt 2 6)
przekazywaniu do zaopiniowania
projektów aktów prawnych
Warszawskiej Radzie Pożytku
§ 27 pkt 2 6)
przekazywaniu do zaopiniowania
projektów aktów prawnych
Warszawskiej Radzie Pożytku i
innym zespołom i ciałom
opiniodawczo-doradczych, w
skład których wchodzą
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§ 28
Kierunki współpracy
Miasta z organizacjami w
2011 roku wyznaczają:

przedstawiciele organizacji
pozarządowych powołani na
podstawie odrębnych przepisów
§ 28

Niepełnosprawnych

Ochrona środowiska jest KDS ds.
mniej więcej na 90-tej Środowiska
pozycji wśród priorytetów Przyrodniczego
Miasta. Jeśli wziąć pod
uwagę że płacimy już kary
za brak segregacji śmieci i
niedługo będziemy płacić za
przekraczanie
norm
powietrza to dość dziwne.
Nie ma wśród priorytetów
w ogóle sprawy dążenia do
ładu
przestrzennego
poprzez
ustanawianie
planów miejscowych. Ze
względu na brak działań
miasta w tym zakresie
jesteśmy świadkami wielu
konfliktów
społecznych.
Zdrowie
i
dobre
samopoczucie mieszkańców
związane
z
jakością
środowiska
naturalnego
powinno być wśród jednym
z głównym priorytetów.

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

Nie ma wprost napisane że
ochrona
obszarów
przyrodniczo
cennych,
ochrona zieleni miejskiej
jak istotnego czynnika
wpływającego za zdrowie i
komfort
życia
mieszkańców.
43

§ 28 pkt 1 c
wspierania kultury
niezależnej i jej ośrodków
jako szczególnego
przejawu budowania
społeczeństwa
obywatelskiego
§ 28 pkt 1 c
wspierania kultury
niezależnej i jej ośrodków
jako szczególnego
przejawu budowania
społeczeństwa
obywatelskiego

W całym dokumencie ani
razu nie wspomniano o
udziale społeczeństwa w
walce z hałasem. To
zaniedbanie świadczy o
bagatelizowaniu
problemu hałasu przez
Miasto. Warszawa to
jedno z trzech
najgłośniejszych miast w
Europie - tak wynika z
raportu Europejskiej
Agencji Środowiska. W
wielu miejscach poziom
hałasu jest większy od
dopuszczalego o ponad 25
dB czyli dużo ponad 100
razy!
Poszerza obszar i otwiera Stowarzyszenie
§ 28 pkt 1 c
wspierania kultury alternatywnej, uczestnictwo dla wszystkich Scena 96
pozainstytucjonalnej, niezależnej podmiotów związanych z 3- KDS ds. Muzyki
i jej ośrodków jako szczególnego
cim sektorem
przejawu budowania
społeczeństwa obywatelskiego

§ 28 pkt 1 c
wspierania kultury niezależnej i
jej ośrodków jako szczególnego
przejawu budowania
społeczeństwa obywatelskiego;
także w perspektywie
wieloletniej

Oczywiste jest, że kierunek
żeby był naprawdę
wyznaczony powinien być
perspektywiczny a więc nie
wyznaczany tylko z roku na
rok, zwłaszcza,że
nowelizacja Ustawy na to
pozwala.
Jak zresztą efektywnie
można spierać ośrodki
kultury niezależnej bez

Unia Teatr
Niemożliwy

UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Kultury Urzędu m.st.
warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-ami działającymi przy
tym Biurze.
UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Kultury Urzędu m.st.
Warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-ami działającymi przy
tym Biurze.
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§ 28 pkt 2
Społeczna Strategia
Warszawy - Strategia
Rozwiązywania
Problemów Społecznych
na lata 2009-2020

§ 28 pkt 2
Społeczna Strategia Warszawy Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata
2009-2020 oraz jej programy
operacyjne

§ 28 pkt 4
przygotowania
mieszkańców Miasta do
finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA - EURO
2012

§ 28 pkt 4
przygotowań Warszawy do
Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA-EURO 2012

§ 28

§ 28
Należy dodać:

perspektywy wieloletniej
(lokale, nawiązywanie
kontaktów, pozyskiwanie
innych funduszy)
W zapisie dot. wyznaczania
kierunków współpracy
proponujemy dookreślić
zapis odnoszący się do
Społecznej Strategii
Warszawy. Strategia ta
opiera się także na
uchwalanych sukcesywnie
programach operacyjnych –
m.in. Program Rodzina,
Warszawski Program
Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.
Programy te dookreślają
zapisy Strategii w danych
merytorycznych obszarach
tematycznych związanych z
polityką społeczną Miasta
oraz zawierają wynikające z
nich działania i ich
harmonogramy.
przygotowanie
mieszkańców Miasta,
mieści się w
przygotowywaniu
Warszawy
nie bardzo rozumiem na
czym miały by polegać
przygotowania
mieszkańców Miasta
Według KDS ds. org.
Wspierających jednym
kierunków współpracy

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA ODRZUCONA
Programy operacyjne są
częścią Strategii.

Społeczna Rada
ds. Osób
Niepełenosprawn
ych

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Stylistycznie nie pasuje do §
28 – „(…) wyznaczają:”.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA PRZYJĘTA
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5) Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarządowych
odbywające się w Warszawie
2011

§ 29

§ 29
Pomiędzy punktami 1 a 2 należy
dodać punkty:
2) działania związane z EURO
2012
3) działania związane
Europejski Rok Wolontariatu
2011
4) działania związane z
organizacją Ogólnopolskiego
Forum Inicjatyw
Pozarządowych

miasta z organizacjami
pozarządowymi powinny
być działania skierowane na
przygotowanie i
zorganizowanie
Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarządowych,
które odbędzie się w 2011 r.
W przypadku EURO
KDS ds.
nastawienie projektów
Organizacji
organizacji na sport i
Wspierających
zdrowe życie, a nie kulturę
np. Film o sporcie albo
wystawa o sporcie, jak
powstał stadion, happening
artystyczny – trudno nam
wyobrazić sobie inne
zadania aktywne promujące
kulturę i EURO 2012.
Naszym zdaniem EURO
2012 powinno być
promowane i świętowane
przez projekty sportowe,
rozwój fizyczny i styl
zdrowego życia.

UWAGA PRZYJĘTA

Europejski Rok
Wolontariatu - jako osobne
zadanie. KDS widzi że to są
zadania które powinny być
kompleksowe, a nie rozbite
w poszczególne zadania. W
obecnej wersji programu
rodzi się pytanie, gdzie
składać wnioski integrujące
działania różnych grup
wolontariuszy (osób
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starszych, dorosłych, dzieci
i młodzież) wokół jednej
idei i przy jednym
projekcie?
KDS uważa, że
Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarządowych
jest również priorytetowym
zadaniem w roku 2011 i
należy je zapisać w tym
miejscu programu.
Określenie społeczności
lokalnych zawiera w
sobie wspólnoty
samorządowe i jest istotnie
szerszym ujęciem tego
samego wątku.

§ 29 pkt 2
działania podejmowane w
ramach rozwoju wspólnoty
samorządowej

§ 29 pkt 2
działania podejmowane w
ramach rozwoju
społeczności lokalnych

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych
KDS ds.
Organizacji
Wspierających

§ 29 pkt 2 a
działania podejmowane w
ramach rozwoju wspólnoty
samorządowej
a) wspieranie lokalnych
społeczności oraz
propagowanie postaw
prodemokratycznych
i prospołecznych
§ 29 pkt 2 a
działania podejmowane w
ramach rozwoju wspólnoty
samorządowej
a) wspieranie lokalnych
społeczności oraz
propagowanie postaw
prodemokratycznych
i prospołecznych

§ 29 pkt 2 a
działania podejmowane w
ramach rozwoju wspólnoty
samorządowej
a) wspieranie lokalnych
społeczności w tym partnerstw
oraz propagowanie postaw
prodemokratycznych
i prospołecznych
skoro budujemy
§ 29 pkt 2 a
Stowarzyszenie
wspieranie lokalnych społeczności społeczeństwo obywatelskie Monar
oraz propagowanie postaw
obywatelskich,
prodemokratycznych i
prospołecznych

UWAGA ODRZUCONA
Jest to pojęcie ustawowe.

UWAGA PRZYJĘTA

UWAGA PRZYJĘTA
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§ 29 pkt 2 b)
wspieranie grup mieszkańców,
instytucji i organizacji w
rozwiązywaniu lokalnych
problemów, przeciwdziałanie
dezintegracji społecznej
§ 29 pkt 2 d
d) promocja i wspieranie Należy wykreślić:
wolontariatu, w tym w w tym w szczególności
szczególności wolontariatu wolontariatu dla EURO 2012,
dla EURO 2012,
§ 29 pkt 2 b)
wspieranie grup
mieszkańców, instytucji i
organizacji w
rozwiązywaniu lokalnych
problemów i integracji,
§ 29 pkt 2 d

zgodnie z Narodową
Strategię Integracji
Społecznej (NSIS)

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Podkreślenie wspierania
integracji.

Według KDS niepotrzebne
jest zawężanie

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

UWAGA ODRZUCONA
Ten rodzaj wolontariatu
wymaga szczególnego
podkreślenia, gdyż jest on
związany z kierunkiem
współpracy określonym w §
28 pkt 4)

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA PRZYJĘTA

§ 29 pkt 2

§ 29 pkt 2
działania podejmowane w Należy dodać:
ramach rozwoju wspólnoty
h) realizowanie programów
samorządowej:
wspierających
a) wspieranie lokalnych
różnorodność kulturową;
społeczności oraz
propagowanie postaw
prodemokratycznych
i prospołecznych,
b) wspieranie grup
mieszkańców, instytucji
i organizacji w
rozwiązywaniu
lokalnych problemów i
integracji,
c) poradnictwo i edukacja
liderów
środowiskowych
w
działaniach na rzecz
społeczności lokalnych,

i) wspieranie dialogu
międzypokoleniowego

Dodaliśmy bardzo ważny
nowy obszary,
różnorodność jest wartością
społeczną, jej
świadomość zapobiega
różnego rodzaju
dyskryminacjom.

Dodaliśmy bardzo ważny
nowy obszary,
zapobieganie izolacji i
wykluczeniom ludzi
starszych

UWAGA ODRZUCONA
Ten zapis mieści się
w pkt. 13 f.

d) promocja i wspieranie
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wolontariatu, w tym w
szczególności
wolontariatu dla EURO
2012,
e) upowszechnianie
wiedzy o mieście jako
wspólnocie
samorządowej,
f) wspieranie
działań,
mających
na
celu
równouprawnienie
kobiet
i
mężczyzn
w
społeczeństwie
lokalnym,
g) wspieranie współpracy
organizacji
pozarządowych,
instytucji
samorządowych
i
administracji
publicznej oraz uczelni
wyższych, w realizacji
zadań
na
rzecz
mieszkańców
Warszawy, w tym w
zakresie pozyskiwania
funduszy europejskich;
§ 29 pkt 2

Przeciwdziałanie
§ 29 pkt 2
Proponujemy dodanie lit. h w dyskryminacji to jeden z
brzmieniu:
podstawowych obowiązków
wynikających wprost z
„Wspieranie działań w zakresie zapisów konstytucyjnych.
przeciwdziałania dyskryminacji Wydaje się, że tematyce tej
winna być poświęcony
z powodu rasy i pochodzenia

Stowarzyszenie
Kampania
Przeciw
Homofobii

UWAGA ODRZUCONA
Ten zapis mieści się
w pkt. 20.
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osobny punkt w programie,
m.in. z tego względu, iż w
tamach administracji
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy funkcjonuje
Pełnomocnik ds. Równego
Traktowania. Zapis taki
podkreśli wagę tego
stanowiska, jak również
umożliwi pełne
wykorzystanie jego
kompetencji przy aktywnej
współpracy organizacji
pozarządowych, które
działają w tym obszarze.
Istota edukacji jest nie jej
§ 29. pkt 3 a
§ 29. pkt 3 a
działania z zakresu kultury działania z zakres kultury i sztuki, nowatorstwo lecz
i sztuki, w szczególności:
w szczególności:
efektywność
etnicznego, orientacji
seksualnej, niepełnosprawności,
religii lub wyznania”

a) nowatorskie formy
edukacji kulturalnej,
aktywizację środowisk
lokalnych, włączanie
nowych grup uczestników,
wspieranie artystycznej
twórczości amatorskiej,

Stowarzyszenie
Scena 96
KDS ds. Muzyki

UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Kultury Urzędu m.st.
Warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-ami działającymi przy
tym Biurze.

Animacja nowa
perspektywę działań
artystycznych

Stowarzyszenie
Scena 96
KDS ds. Muzyki

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Premiery, nowe produkcje,

Stowarzyszenie

UWAGA ODRZUCONA

a) efektywne formy edukacji
kulturalnej, aktywizację
środowisk lokalnych, włączanie
nowych grup uczestników,
wspieranie artystycznej
twórczości amatorskiej,

§ 29. pkt 3 b
§ 29. pkt 3 b
działania z zakresu kultury działania z zakresu kultury i
i sztuki, w szczególności:
sztuki, w szczególności:
b) upowszechnianie
kultury w różnych
dziedzinach i formach
artystycznych

b) upowszechnianie i animacja
kultury w różnych dziedzinach i
formach artystycznych

§ 29. pkt 3 c

§ 29. pkt 3 c
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działania z zakresu kultury
i sztuki, w szczególności:

działania z zakresu kultury i
sztuki, w szczególności:

c) wspieranie realizacji
innowacyjnych projektów
artystycznych,
§ 29. pkt 3 e
działania z zakresu kultury
i sztuki, w szczególności:

c) wspieranie premierowych
realizacji projektów
artystycznych,
§ 29. pkt 3 e
działania z zakresu kultury i
sztuki, w szczególności:

e)wspieranie projektów i
przedsięwzięć tworzących
stałą ofertę kulturalną
Warszawy,

e) wspieranie projektów i
przedsięwzięć tworzących stałą
ofertę kulturalną Warszawy –
powtarzanych w cyklach
wieloletnich lub w ciągu roku,
Stała oferta nierozerwalnie
§ 29. pkt 3 e
złączona jest z terminem
działania z zakresu kultury i
sztuki, w szczególności:
„stała” to znaczy nie
„jednorazowa” zapis ten jest
e)wspieranie
projektów
i naturalną konsekwencja par.
przedsięwzięć tworzących stałą 28 pkt 1 ppkt c
ofertę kulturalną Warszawy, także
w perspektywie wieloletniej
Tego wymaga wymiar
Rozszerzyć pkt 3 e o
europejski oddziaływania
następującą treść: w tym
stolicy Polski
szczególnie festiwali
międzynarodowych

§ 29. pkt 3 e
działania z zakresu kultury
i sztuki, w szczególności:
e)wspieranie projektów i
przedsięwzięć tworzących
stałą ofertę kulturalną
Warszawy,
§ 29 pkt 3 e
działania z zakresu kultury
i sztuki, w szczególności:
e) wspieranie projektów i
przedsięwzięć tworzących
stałą ofertę kulturalną
Warszawy
§ 29 pkt 3 f

§ 29 pkt 3 f
działania z zakresu kultury i
działania z zakresu kultury
sztuki, w szczególności:
i sztuki, w szczególności:

f) wspieranie inicjatyw i
przedsięwzięć

wykonania, realizacje
stanowią o potencjale
twórczym środowiska.
Wspaniale jest jak trafiają
się innowacyjne i nie
podlega to żadnej dyskusji
Brak definicji cykliczne
powodował nadinterpretację
w zespołach konkursowych
wygodną dla zespołu a nie
koniecznie dla aplikanta

Scena 96
KDS ds. Muzyki

Uzasadnienie jw.

Stowarzyszenie
Scena 96
KDS ds. Muzyki

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Unia Teatr
Niemożliwy

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Przyszłość
Mediów

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Stowarzyszenie
Scena 96
KDS ds. Muzyki

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

f) wspieranie w Polsce i za
granicą inicjatyw i przedsięwzięć
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popularyzujących tradycję,
historię i dziedzictwo
kulturowe Warszawy,

popularyzujących tradycję,
historię i dziedzictwo kulturowe
Warszawy oraz budujących
wizerunek Warszawy jako
europejskiej stolicy,
§ 29 pkt 3 g
dialog międzykulturowy ze
szczególnym
uwzględnieniem mniejszości
narodowych,
wyznaniowych, etnicznych oraz
środowisk
cudzoziemskich zamieszkujących
Warszawę

Różnorodność wyznaniowa
jest bardzo ważna
bowiem jej nieświadomość
powoduje
konflikty społeczne i
dyskryminację ze
względu na wiarę

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA ODRZUCONA
Zapis ten dotyczy dialogu
międzykulturowego.

Dodać pkt. 3 i:
wspieranie projektów
artystycznych wykorzystujących
nowoczesne technologie
multimedialne

Warszawa powinna być
ośrodkiem nowoczesnych
poszukiwań w zakresie
kultury i sztuki

Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Przyszłość
Mediów

§ 29 pkt 3

Dodać pkt. 3 j:
wpieranie projektów
tworzących w Warszawie
ośrodki rozwijania nowych idei,
lansowania nowych tendencji i
trendów w sztuce i kulturze o
znaczeniu międzynarodowym

Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Przyszłość
Mediów

§29 pkt 4
oświata i wychowanie
poprzez

§29 pkt 4
edukacja, oświata i wychowanie
poprzez

Tylko innowacyjne i
międzynarodowe
oddziaływanie może
wzmocnić pozycję
Warszawy w Europie i
świecie. Szczególnie jest to
ważne dla Warszawy jako
wiodącego ośrodka kultury
w Europie
Środkowowschodniej
Słowo Edukacja dopełnia
słowo oświata i
pozwala docierać do
środowisk pozaszkolnych

UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Kultury Urzędu m.st.
Warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-ami działającymi przy
tym Biurze.
UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

§ 29 pkt 3 g
dialog międzykulturowy ze
szczególnym
uwzględnieniem
mniejszości narodowych,
etnicznych
oraz środowisk
cudzoziemskich
zamieszkujących
Warszawę,
§ 29 pkt 3

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i

UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st.
52

Propagowania
Postaw
Prospołecznych
§29 pkt 4 c)
realizowanie programów
rozwojowych
skierowanych do dzieci w
wieku przedszkolnym i ich
rodziców oraz do
dzieci w wieku
wczesnoszkolnym
§29 pkt 4 c)
realizowanie programów
rozwojowych
skierowanych do dzieci w
wieku przedszkolnym i ich
rodziców oraz do
dzieci w wieku
wczesnoszkolnym
§29 pkt 4 d)
realizowanie programów
wychowawczych poprzez
organizowanie działań
młodzieży na rzecz osób
potrzebujących oraz
wspieranie kształcenia
wolontariuszy,
prowadzących pracę
wychowawczą z dziećmi i
młodzieżą
§29 pkt 4 e)
realizowanie programów
przeciwdziałających
przemocy wśród dzieci i
młodzieży, w
szczególności promujących

Warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-em działającym przy
tym Biurze.
UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-em działającym przy
tym Biurze.
UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby, aby w tym
miejscu wyszczególniać
dzieci niepełnosprawne.
O osobach niepełnosprawnych
stanowi pkt 16.

§29 pkt 4 c)
realizowanie programów
rozwojowych skierowanych do
dzieci i młodzieży i ich
rodziców

Szersze i zgrabniejsze
ujęcie tego samego
przedmiotu sprawy bez
pomijania rodziców
dzieci starszych

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

§29 pkt 4 c)
realizowanie programów
rozwojowych skierowanych do
dzieci w wieku przedszkolnym i
ich rodziców oraz do dzieci w
wieku wczesnoszkolnym, w tym
niepełnosprawnych

Taki zapis umożliwia
formułowanie bardziej
zróżnicowanej oferty,
skierowanej również do
osób niepełnosprawnych.

DKDS Ursynów

§29 pkt 4 d)
realizowanie programów
wychowawczych poprzez
organizowanie działań młodzieży
na rzecz osób potrzebujących

Rozbiliśmy ten punkt dla
podkreślenia wagi
wolontariatu oraz
skróciliśmy jego brzmienie
dla poszerzenia
znaczeniowego tej samej
myśli. Od tego momentu
będzie u nas
przesunięcie podpunktów o
jeden

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby dzielenia
tego na dwa punkty.

Działania te również
wpisują się (są powiązane)
w działania w obszarze
profilaktyki. Jednak ich
pozostawienie tylko w
gestii oświaty

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Po konsultacjach z Biurem
Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy stwierdzono,
ze nie ma potrzeby usuwania
lub powtarzania tego zapisu.

e) wspieranie kształcenia
wolontariuszy

§29 pkt 4 e)
Sugestia:
usunąć lub powtórzyć w § 29 ust.
10
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rozwiązywanie konfliktów
bez przemocy

§29 pkt 4 f)
realizowanie programów
wspierających
różnorodność kulturową
uczniów oraz promujących
wielokulturowość w szkole

§29 pkt 4 f)
realizowanie programów
wspierających różnorodność
kulturową dzieci i
młodzieży

§29 pkt 4 j)
realizowanie programów
dotyczących rozbudzania
przedsiębiorczości dzieci
i młodzieży oraz
przygotowania do rynku
pracy
§29 pkt 4 n)
organizowanie
różnych
form wypoczynku dzieci i
młodzieży

§29 pkt 4 j)
realizowanie programów
edukacyjnych
dla rodziców w zakresie
wychowania dzieci

uniemożliwiłoby ogłaszanie
konkursów na takie zadania,
finansowanych ze
„znaczonych” środków,
przeznaczonych na
profilaktykę uzależnień –
Rozdz. 85154
Poszerzyliśmy znaczenie
KDS ds.
tego punktu
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych
Dodano zakres

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych
Taki
zapis
umożliwia DKDS Ursynów
§29 pkt 4 n)
organizowanie różnych form formułowanie
bardziej
wypoczynku dzieci i młodzieży, w zróżnicowanej
oferty,
skierowanej również do
tym niepełnosprawnych
osób niepełnosprawnych.
Nauczyciele wybierali w Polskie
§29 pkt 4 n)
§29 pkt 4 n)
organizowanie
różnych Dodać:
takich grupach następców, Towarzystwo
form wypoczynku dzieci i /…/ integracyjne, młodych i instruktorów i adiutiantki
Nauczycieli
młodzieży
starych
W
wymienionych
w Fundacja
§29 pkt 4
§29 pkt 4
Projekcie działaniach z SYNAPSIS
Dodanie:
dziedziny oświaty bardzo
wyraźnie brak działań na
o) wspieranie inicjatyw
rzecz dzieci i młodzieży
oświatowych na rzecz dzieci i
niepełnosprawnej.
młodzieży niepełnosprawnej

UWAGA ODRZUCONA
Inne propozycje zostały
przekazane przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy, które
skonsultowało zapisy
z KDS-em działającym przy
tym Biurze.
UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.
Nie ma potrzeby wyróżniać
jednej grupy dzieci i
młodzieży.
UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby
uszczegóławiać.
UWAGA PRZYJĘTA
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§29 pkt 4

§29 pkt 4
Dodanie:
p) wspieranie powstawania i
rozwoju placówek oświatowych
integracyjnych i specjalnych

Inicjatywy na ich rzecz nie
zawsze noszą znamiona
innowacyjnych, które są
wymienione w Projekcie,
często są to działania znane
i sprawdzone, ale brak
środków
utrudnia
lub
uniemożliwia
ich
wprowadzanie
lub
kontynuację
Tak jak podniesiono wyżej, Fundacja
brak w Projekcie działań z
SYNAPSIS
zakresu oświaty
skierowanych do dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej.
Obok zapisu
przewidującego działania
wspierające inicjatywy
oświatowe, niezbędny jest
też zapis o wpieraniu
powstawania i rozwoju
placówek oświatowych
integracyjnych i
specjalnych.
Dla uczniów z różnymi
niepełnosprawnościami, w
szczególności z
niepełnosprawnościami
intelektualnymi znalezienie
w Warszawie placówki
oświatowej jest niezmiernie
trudne. Z informacji
Fundacji SYNAPSIS
wynika, że rodzice dzieci z
autyzmem i innymi
całościowymi zaburzeniami

UWAGA ODRZUCONA
Już istnieje osoby punkt
dotyczący
niepełnosprawności.
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§29 pkt 4

rozwojowymi poszukują
bezskutecznie miejsca w
kilku lub kilkunastu
przedszkolach lub szkołach,
zanim znajdą placówkę dla
swojego dziecka.
Szczególne potrzeby
istnieją w dziedzinie opieki
przedszkolnej, której
zapewnienie z jednej strony
umożliwia lepszy rozwój
dzieci niepełnosprawnych, z
drugiej strony zapobiega
konieczności rezygnacji z
pracy zawodowej matek i
marginalizacji rodzin dzieci
niepełnosprawnych.
W Rozdziale V zawarte są
§29 pkt 4
Stowarzyszenie
priorytetowe zadania
Dodanie:
na Rzecz Banku
publiczne, których treść nie Mleka Kobiecego
zawiera wyszczególnienia
o) realizowanie programów
licznej grupy mieszkańców
wspierających rodziców w
Warszawy jakimi są matki i
wychowaniu i opiece nad
ich dzieci. Istnieje wiele
dzieckiem,
problemów i utrudnień dla
matek spodziewających się
p) realizowanie programów
potomstwa jak również
edukacji młodzieży oraz
wychowujących swoje
przyszłych rodziców
przygotowujących się do opieki i dzieci. Zwracając uwagę
państwa na tematykę
wychowywania dzieci
zawartą w moich
sugerowanych korektach
pragnę uczulić na te
problemy. Będąc sama
mamą trójki dzieci
zwróciłabym uwagę na
szczególny przywilej

UWAGA ODRZUCONA
Został wprowadzony nowy
punkt dotyczący
organizowania różnorodnych
form wsparcia dla rodzin.
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§ 29 pkt 5 c)

§ 29 pkt 5 c)

upowszechnianie kultury upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez:
fizycznej poprzez:
c) sport i rekreację osób
niepełnosprawnych;

c) sport i rekreację osób
niepełnosprawnych i osób
starszych

§ 29 pkt 5 c)

§ 29 pkt 5 c)

upowszechnianie kultury upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez:
fizycznej poprzez:
c) sport i rekreację osób
niepełnosprawnych;
§ 29 pkt 7

c) sport i rekreację m.in. osób
niepełnosprawnych

§ 29 pkt 7
działania na rzecz rozwoju Dodanie:
g) ) rozwijania świadomości praw
lokalnej
konsumenckich
przedsiębiorczości, w tym
na rzecz:
a)
szybszego obiegu
informacji i
efektywnych konsultacji
pomiędzy Miastem

kobiety jakim jest
karmienie piersią.
Zauważam, że obecnie nie
ma promocji w mieście tej
metody żywienia
noworodków i niemowląt,
która jest metodą
najbardziej odpowiednią nie
tylko ze względu na
odżywczy charakter mleka
kobiecego, ale również na
jego lecznicze walory.
Zgodnie z: obszar I, cel 1 KDS ds. Osób
Programu
Warszawa Starszych i
przyjazna seniorom
Kombatantów

Dodaliśmy m.in. aby nie
pomijać innych grup,
dla których
upowszechnianie sportu jest
również ważne

Dodano ważny społecznie
zakres

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych
KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA PRZYJĘTA

UWAGA PRZYJĘTA

UWAGA ODRZUCONA
Jest osoby punkt dotyczący
upowszechniania i ochrony
praw konsumentów – pkt 8.
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i przedsiębiorcami,
b)
stworzenia bardziej
przyjaznego klimatu dla
rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości,
c)
wspólnych
projektów dotyczących
działań promocyjnych
Miasta,
d)
organizowania
inicjatyw
informacyjnych
skierowanych do
przedsiębiorców
i organizacji z otoczenia
biznesu,
e)
propagowania
prospołecznych postaw
wśród przedsiębiorców,
f) wspierania i promocji
ekonomii społecznej;
§ 29 pkt 9 a
ochrona i promocja
zdrowia poprzez:
a ) wspieranie programów
edukacji i promocji
zdrowia, w tym w
szczególności:

§ 29 pkt 9 a
ochrona i promocja zdrowia
poprzez:
a ) wspieranie programów
edukacji i promocji zdrowia, w
tym w szczególności:
- wspieranie programów
zdrowotnych na rzecz matki i
dziecka

W Polsce nie funkcjonuje
opieka nad matka karmiącą
i jej dzieckiem w
środowisku domowym.
Pomimo rozporządzenia
min. zdrowia z dn.
21.12.2004 r. w sprawie
„Zakresu świadczeń
opieki zdrowotnej, w tym
badań przesiewowych,
oraz okresów, w których
te badania są
przeprowadzane" w
rzeczywistości zapisy

Fundacja Mleko
Mamy

UWAGA ODRZUCONA
Byłoby to wyróżnienie jednej
z grup.
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rozporządzenia pozostają
martwe. O konieczności
zapewnienia opieki
zdrowotnej nad matką,
noworodkiem i małym
dzieckiem, w tym
stworzenia trwałego
systemu monitorowania
realizacji zadań
związanych ze zdrowiem
matek i małych dzieci mówi
cel operacyjny 7
Narodowego Programu
Zdrowia oraz Warszawski
Program Profilaktyki i
Promocji Zdrowia, na który
powołuje się także
Społeczna Strategia
Warszawy - Strategia
Rozwiązywania Problemów
Społecznych 2009-20210.
Zgodnie z opiniami
konsultantów laktacyjnych,
w Polsce coraz więcej
kobiet rezygnuje z
karmienia piersią w ogóle
lub bardzo krótko karmi
swoje dzieci w sposób
naturalny. Coraz częstszym
zjawiskiem jest zbyt
wczesne wybieranie przez
matki sztucznych
mieszanek jako sposobu
karmienia. Taki wybór
niesie za sobą wiele
negatywnych konsekwencji:
59

•

społecznych
zaburzenie wczesnych
relacji matki z
dzieckiem, co w
konsekwencji
powoduje zaburzenie
optymalnego rozwoju
psychicznego i
psychospołecznego
dziecka.
Dzieci nie karmione
piersią rozwijają się
wolniej w sferze
fizycznej i umysłowej.
•
finansowe w postaci
znacznie zwiększonych
wydatków w służbie
zdrowia na leczenie
konsekwencji
zastosowania
sztucznych
mieszanek. Zakup
mieszanek sztucznych
jest znaczącym
wydatkiem dla wielu
polskich rodzin (za
publikacją pt: „Warto
karmić piersią” autor:
M. Nering-Gugulska)
•
zdrowotne zgodnie
z licznymi
międzynarodowymi
badaniami, na które
powołuje się M.
Nering-Gugulska międzynarodowy
konsultant laktacyjny
60

IBCLC - dzieci
karmione sztucznie są
mniej odporne na
choroby, rozwijają
nietolerancje
pokarmowe, alergie, w
wieku dorosłym
częściej cierpią na
otyłość, nadciśnienie,
cukrzycę i inne
choroby cywilizacyjne.
Ich rozwój
psychomotoryczny jest
wolniejszy.
Szczególnie
niekorzystne
zdrowotnie jest
sztuczne karmienie
dzieci urodzonych
przedwcześnie, a
właśnie ta grupa
niemowląt jest w
naszym kraju w
najmniejszym odsetku
karmiona piersią
Wyżej wymienione aspekty
wynikające ze zbyt
wczesnego rezygnowania z
karmienia piersią wskazują
jak ważny jest to problem
społeczny. Niestety fakt ten
ciągle jest pomijany przez
właściwe służy
odpowiedzialne za edukację
prozdrowotną, pomimo, że
polityka UE, WHO i
UNICEF w zakresie
61

upowszechniania karmienia
piersią ustanowiła za normę
fizjologiczną żywienie
niemowląt i małych dzieci
naturalnym mlekiem matki
(za publikacją „Wzorzec
Wojewódzkiej Strategii
Ochrony, Wspierania i
Propagowania Karmienia
Piersią” pod redakcją K.
Mikiel-Kostyry, Instytut
Matki i Dziecka, W-wa
2008).
W odniesieniu do
powyższych zapisów należy
wziąć pod uwagę jak istotna
jest potrzeba prowadzenia
fachowych kampanii
społecznych i wszelkich
działań mających na celu
popularyzowanie idei
karmienia piersią, mówienie
o zaletach tego elementu
macierzyństwa. Istnieje
konieczność finansowania
tego rodzaju działań karmienie piersią jest tanie,
ogranicza wydawanie
środków finansowych na
leczenie w późniejszym
okresie życia dziecka
konsekwencji wynikających
ze stosowania sztucznych
mieszanek.
Do zapisów związanych z
w/w kwestią odnosi się
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także Narodowy Plan
Zdrowia 2007-13. W Celu
operacyjnym 3: Poprawa
sposobu żywienia ludności
i jakości zdrowotnej
żywności oraz zmniejszenie
występowania otyłości –
zakłada się zwiększenie
odsetka niemowląt
karmionych wyłącznie
piersią oraz zmniejszenie
zachorowalności
niemowląt i dzieci na
alergie oraz infekcje,
związane z zaprzestaniem
karmienia piersią.
Niezwykle istotną kwestia
jest umieszczenie w
programie współpracy,
zapisów uwzględniających
tę ważną dziedzinę zdrowia
publicznego. Z punktu
widzenia finansów
publicznych lepiej jest
zainwestować środki
finansowe na działania
związane z promocją ii
profilaktyką zdrowotną w
tym zakresie, niż
finansowanie leczenia
chorób, jakie częściej
pojawiają się u dzieci w
przypadku stosowania
sztucznych mieszanek w
pierwszych miesiącach
życia.
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Należy podkreślić, że
niezwykle ważne jest
budowanie i wzmacnianie
wszelkich zachowań
mających na celu
budowanie świadomości
społecznej nt własnego
zdrowia, stylu życia w
zakresie zdrowia.
Stawrzanie warunków do
powstania inicjatyw
funkcjonujących na rzecz
zdrowia, jest
długoterminową inwestycją
ograniczającą środki
finansowe na leczenie
konsekwencji braku
profilaktyki zdrowotnej.

WPROWADZENIE
CELÓW:
Celami współpracy będą:
- wspieranie działań na
rzecz wzmocnienia opieki w
środowisku domowym nad
kobietą karmiącą i
dzieckiem
- podnoszenie świadomości
społecznej w zakresie
pozytywnych aspektów
karmienia piersią poprzez
prowadzenie właściwej
edukacji prozdrowotnej (np.
kampanie społeczne,
wydawanie ulotek,
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§ 29 pkt 9 a
„wspieranie programów
dotyczących promocji
zdrowia prowadzonych w
formie kampanii
prozdrowotnych z zakresu
chorób układu krążenia,
chorób nowotworowych,
chorób układu
oddechowego oraz urazów
i wypadków
komunikacyjnych”

§ 29 pkt 9 a
„wspieranie programów
dotyczących promocji zdrowia
prowadzonych w formie kampanii
prozdrowotnych z zakresu chorób
układu krążenia, chorób
nowotworowych, chorób układu
oddechowego oraz urazów i
wypadków komunikacyjnych, w
tym ratownictwa drogowego”

§ 29 pkt 9 a
„wspieranie programów
dotyczących promocji
zdrowia prowadzonych w
formie kampanii
prozdrowotnych z zakresu
chorób układu krążenia,
chorób nowotworowych,
chorób układu

§ 29 pkt 9 a
Dodanie w § 29 pkt.9) lit a)
kolejnego tiret w brzmieniu:
„ -wspieranie programów
dotyczących profilaktyki,
wczesnego wykrywania i
leczenia dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi”

plakatów)
- poprawa opieki około i
poporodowej nad matką i
dzieckiem (w tym szkolenie
personelu medycznego)
- wzmocnienie działań
wspierających doradztwo
laktacyjne
- działania na rzecz
prewencji chorób
cywilizacyjnych
wynikających z błędów
żywieniowych w okresie
niemowlęcym/wczesnodzie
cięcym
uzyskanie informacji o
liczbie rannych i zabitych w
Warszawie

W Projekcie brak działań z
zakresu edukacji i promocji
zdrowia skierowanych na
wczesne wykrywanie wad
rozwojowych u dzieci. Brak
wiedzy o objawach
niektórych zaburzeń
rozwojowych zarówno u
dzieci jak u lekarzy

Automobilklub
Stołeczny MAK

UWAGA ODRZUCONA
Podobny zapis już istnieje.

Fundacja
SYNAPSIS

UWAGA ODRZUCONA
Jest to świadczenie
zdrowotne, którego nie mogą
realizować organizacje, gdyż
jest za nie odpowiedzialny
NFZ.
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oddechowego oraz urazów
i wypadków
komunikacyjnych”

§ 29 pkt 9 a
- wspieranie czynnego
uczestnictwa w festynach,
mityngach i innych
imprezach
o charakterze zdrowotnym

§ 29 pkt 9 a
Wykreślić cały podpunkt

pediatrów w znaczny
sposób opóźnia wykrycie
zaburzenia i podjecie
szeroko pojętego leczenia.
Dla przykładu z informacji
Fundacji SYNAPSIS
wynika, ze ogromna
większość rodziców dzieci z
autyzmem na
sygnalizowane lekarzom
niepokoje co do rozwoju
dziecka spotykała się z
bagatelizowaniem
objawów.
Specjaliści na całym
świecie są zgodni, że w
przypadku autyzmu i
innych całościowych
zaburzeń rozwojowych
wczesne podjęcie leczenia
ma decydujące znaczenie o
postępach w terapii.
Akcja edukacyjna
skierowana do rodziców i
lekarzy oraz poprawa
warunków diagnozowania i
leczenia dzieci z różnymi
zaburzeniami rozwojowymi
jest niezmiernie ważna dla
zdrowia mieszkańców
Warszawy.
Profilaktyka to troska o
Polskie
zdrowie, a nie festyny,
Towarzystwo
niepotrzebnie angażujące
Nauczycieli
urzędników i służby, daj
Boże społeczne

UWAGA ODRZUCONA
Festyny są promocją zdrowia,
a nie profilaktyką.
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§ 29 pkt 9 a

§ 29 pkt 9 a

Działania te mogą
wzmocnić społeczne
przekonanie i zaufanie do
transplantacji, jako
bezpiecznej, sprawdzonej i
„Wspieranie działań
jedynej metody leczenia
zwiększających poparcie
schyłkowej niewydolności
społeczne dla transplantacji
narządów. Są ponadto
narządów, w tym
szansą na poprawę jakości
zwieszających ilość pobrań
życia
pacjentów po
narządów, poprzez
organizowanie różnego rodzaju transplantacji oraz ich
powrót z wykluczenia
programów edukacyjnych. „
rodzinnego,
społecznego i zawodowego.
W Rozdziale V zawarte są
§ 29 pkt 9 a
Dodanie w § 29 pkt.9) lit a)
priorytetowe zadania
kolejnego tiret w brzmieniu:
publiczne, których treść nie
zawiera wyszczególnienia
licznej grupy mieszkańców
- wspieranie programów
Warszawy jakimi są matki i
promujących karmienie piersią i
ich dzieci. Istnieje wiele
mlekiem kobiecym jako
problemów i utrudnień dla
optymalnego sposobu żywienia
matek spodziewających się
dzieci zdrowych i chorych,
potomstwa jak również
prewencję chorób kobiecych, w
wychowujących swoje
tym nowotworów, oraz
dzieci. Zwracając uwagę
profilaktykę chorób
państwa na tematykę
cywilizacyjnych dzieci i
zawartą w moich
dorosłych takich jak alergia,
sugerowanych korektach
otyłość i osteoporoza,
pragnę uczulić na te
- wspieranie programów
problemy. Będąc sama
promujących racjonalny sposób mamą trójki dzieci
odżywiania się
zwróciłabym uwagę na
i kształtujących właściwe
szczególny przywilej
nawyki żywieniowe także
kobiety jakim jest
poprzez promocję karmienia
karmienie piersią.
piersią oraz ochronę i wsparcie
Zauważam, że obecnie nie
§ 29 pkt 9 a
Dodanie w § 29 pkt.9) lit a)
kolejnego tiret w brzmieniu:

KDS Ochrony i
Promocji
Zdrowia

UWAGA PRZYJĘTA

Stowarzyszenie
na Rzecz Banku
Mleka Kobiecego

UWAGA ODRZUCONA
Zbyt szczegółowy zapis.
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matki karmiącej, wspieranie
programów propagujących
zdrowy styl życia od chwili
narodzin , wolny od dymu
tytoniowego, prewencję i terapię
osób uzależnionych od tytoniu i
wyrobów tytoniowych;

§ 29 pkt 9 a
wspieranie programów
edukacyjnych w zakresie
zapobiegania sytuacjom,
mogących powodować
zagrożenia urazami oraz
wypadkami
komunikacyjnymi
z uwzględnieniem
udzielania pomocy
przedmedycznej

§ 29 pkt 9 a
wspieranie programów
edukacyjnych w zakresie
zapobiegania sytuacjom,
mogących powodować zagrożenia
urazami oraz wypadkami
komunikacyjnymi
z uwzględnieniem udzielania
pierwszej pomocy

§ 29 pkt 9 a

§ 29 pkt 9 a
Dodanie w § 29 pkt.9) lit a)
kolejnego tiret w brzmieniu:
wspieranie powszechnej
prozdrowotnej edukacji
społecznej w zakresie
podstawowych norm higieny,

ma promocji w mieście tej
metody żywienia
noworodków i niemowląt,
która jest metodą
najbardziej odpowiednią nie
tylko ze względu na
odżywczy charakter mleka
kobiecego, ale również na
jego lecznicze walory.
Zapis Ustawy o
Państwowym
Ratownictwie Medycznym
Art. 3 ust. 7) pierwsza
pomoc - zespół czynności
podejmowanych w celu
ratowania osoby w stanie
nagłego zagrożenia
zdrowotnego
wykonywanych przez osobę
znajdującą się w miejscu
zdarzenia, w tym również z
wykorzystaniem
udostępnionych do
powszechnego obrotu
wyrobów medycznych oraz
produktów leczniczych
Sprecyzowanie takiego
zadania (obejmującego
kształtowanie między
innymi tak podstawowych
nawyków jak mycie rąk, nie
dotykanie produktów
spożywczych w placówkach
handlowych) ułatwi
podjęcie działań w tym
zakresie, które są
szczególnie istotne w takich

Warszawski
Oddział PK
OMEP

UWAGA ODRZUCONA
Wspieranie tych programów
skierowane jest do
wyspecjalizowanych
ratowników.

Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ

UWAGA ODRZUCONA
Jest już zapis dot.
zapobiegania chorobom.

68

§ 29. pkt. 9 a)
ochrona i promocja
zdrowia poprzez:
ppkt a) ….
- wspieranie programów
promujących zdrowie
psychiczne, ze wskazaniem
różnych form radzenia
sobie ze stresem w
trudnych sytuacjach

§29 pkt 9

§ 29. pkt. 9 a)
wspieranie programów
promujących zdrowie psychiczne,
ze wskazaniem różnych form
radzenia sobie ze stresem w
trudnych sytuacjach oraz
wspierania osób cierpiących na
lęki, depresje i nerwice,
- wspieranie programów
zwiększających świadomość
społeczną i tolerancję wobec
osób z zaburzeniami
psychicznymi
§29 pkt 9
Dodanie w § 29 pkt.9) lit. d) w
brzmieniu:
„d) wspieranie działań dla osób
wymagających stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy
innych osób w związku z
niezdolnością do samodzielnej
egzystencji”

środowiskach, jak niektóre
środowiska reprezentowane
w dzielnicy Praga Północ w
których w naturalny sposób
takie wzorce nie są
kształtowane, a zaniedbania
w zakresie profilaktyki
zdrowotnej są najgłębsze.
Uzupełnienie wpisu ma
pozwolić na możliwość
rozszerzenia zakresu
interwencji programów
skierowanych do osób z
zaburzeniami psychicznymi
oraz do ogółu
społeczeństwa. Zaburzenia
w postaci lęków, depresji i
nerwic są bardzo
powszechne i wśród
mieszkańców wielkich
miast
W Warszawie żyje duża
liczba osób, które
wymagają stałej opieki i
pomocy innych osób w
związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.
Są to zarówno dzieci i
młodzież wymagające
wsparcia w spełnianiu
obowiązku szkolnego,
rehabilitacji i integracji
społecznej jak i osoby
dorosłe. W szczególnie
trudnej sytuacji są dorosłe
osoby, które po

Fundacja Drugi
Plan

UWAGA ODRZUCONA
To rozszerzenie zapisu nie
znajduje uzasadnienia.

Fundacja
SYNAPSIS

UWAGA ODRZUCONA
Ten zapis wpisuje się w pkt
9c.
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§29 pkt 9

zakończeniu edukacji nie
mają dostępu do świadczeń
zdrowotnych, placówek
wsparcia i pozostają w
domu pod opieka
starzejących się rodziców.
Wsparcie tych osób i ich
rodzin poprzez działania z
zakresu ochrony i promocji
zdrowia jest niezmiernie
ważne.
Podkreślić należy, że w
systemie prawnym bardzo
szeroko określone zostały
działania z zakresu ochrony
zdrowia, m.in. dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
specjalistyczne usługi
opiekuńcze uregulowane
zostały w Ustawie o
ochronie zdrowia
psychicznego
Istnieje wiele barier dla
§29 pkt 9
KDS Ochrony i
Dodanie w § 29 pkt.9) lit. d) w ludzi starszych,
Promocji
brzmieniu:
niechodzących
Zdrowia
samodzielnie, lub mających
problemy ze sprawnym
d) „wspieranie działań
poruszaniem się. (Nie
zwiększających dostępność do
chodzi tu jednak o osoby
służby zdrowia dla osób
starsze okupujące
starszych”.
przychodnie z powodu
samotności.) Chodzi tu np o
organizowanie taniego
transportu do placówek
medycznych, o większą
łatwość w uzyskaniu wizyt
domowych itp. W

UWAGA ODRZUCONA
Zawężenie zapisu do osób
starszych.
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§29 pkt 9

§29 pkt 9

przypadku starości trudniej
jest uzyskać pomoc niż w
przypadku
niepełnosprawności. Istnieje
potrzeba, aby starość była
zrównana w prawach jak
niepełnosprawność.
Opieka zdrowotna osób
KDS ds.
§29 pkt 9
Dodanie w § 29 pkt.9) lit. d) w bezdomnych wymaga
Najuboższych
specyficznych i
brzmieniu:
dostosowanych do tej grupy
metod
d) wspieranie programów
mających na celu wykrywanie i
zwalczanie chorób w tym
zakaźnych wśród osób
bezdomnych, profilaktyka
chorób wśród osób bezdomnych
W Rozdziale V zawarte są
29 pkt 9
Stowarzyszenie
Dodanie w § 29 pkt.9) lit. d) w
priorytetowe zadania
na Rzecz Banku
brzmieniu
publiczne, których treść nie Mleka Kobiecego
zawiera wyszczególnienia
licznej grupy mieszkańców
d) wspieranie działań
Warszawy jakimi są matki i
zmierzających do ochrony i
ich dzieci. Istnieje wiele
wsparcia matki i dziecka:
problemów i utrudnień dla
- wspieranie programów
matek spodziewających się
przeciwdziałających
potomstwa jak również
chorobom kobiet i dzieci w
wychowujących swoje
okresie przed i po
dzieci. Zwracając uwagę
porodowym,
państwa na tematykę
- wspieranie działań
zawartą w moich
związanych z rehabilitacją
sugerowanych korektach
kobiet i dzieci,
pragnę uczulić na te
- wspieranie programów i
problemy. Będąc sama
działań związanych z
mamą trójki dzieci
karmieniem piersią,
zwróciłabym uwagę na
- wspieranie programów
szczególny przywilej
promujących zdrowy styl życia

UWAGA ODRZUCONA
Jest to świadczenie
zdrowotne, którego nie mogą
realizować organizacje, gdyż
jest za nie odpowiedzialny
NFZ.

UWAGA ODRZUCONA
Zbyt duże uszczegółowienie i
odniesienie do konkretnej
grupy.
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kobiet i dzieci.

§29 pkt 10 a)
działania w zakresie
profilaktyki – wspieranie
programów
profilaktycznych,
informacyjnoedukacyjnych i działań w
ramach edukacji publicznej
oraz ograniczenia rozmiaru
ryzykownych zachowań,
zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży,

§29 pkt 10 a)

§29 pkt 10 b)
działania w zakresie
pomocy psychospołecznej,
psychologicznej, prawnej,
leczenia, rehabilitacji,
readaptacji, ograniczania
szkód zdrowotnych,
pomocy i wsparcia dla
osób uzależnionych i
żyjących z HIV/AIDS
oraz/lub ich bliskich

§29 pkt 10 b)

działania w zakresie profilaktyki –
wspieranie programów
profilaktycznych, informacyjnoedukacyjnych i działań w ramach
edukacji publicznej oraz
ograniczenia rozmiaru
ryzykownych zachowań,
zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży, w tym programów
przeciwdziałania przemocy

działania w zakresie pomocy
socjalnej, terapeutycznej,
psychospołecznej,
psychologicznej, prawnej,
leczenia, rehabilitacji,
readaptacji, ograniczania szkód
zdrowotnych, pomocy i wsparcia
dla osób uzależnionych i
żyjących z HIV/AIDS oraz/lub
ich bliskich,

kobiety jakim jest
karmienie piersią.
Zauważam, że obecnie nie
ma promocji w mieście tej
metody żywienia
noworodków i niemowląt,
która jest metodą
najbardziej odpowiednią nie
tylko ze względu na
odżywczy charakter mleka
kobiecego, ale również na
jego lecznicze walory.
Proponowany zapis
DKDS Ursynów
pozwala na poszerzenie
tematyki ogłaszanych
konkursów dotacyjnych.

uzupełnienie

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby, aby
rozszerzać ten zapis.

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby, aby
rozszerzać ten zapis, gdyż te
sformułowania się już w nim
zawierają.
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§ 29 pkt 10 c
działania w zakresie
postrehabilitacji i pomocy
socjalnej, w tym
pozyskiwania
i prowadzenia mieszkań
readaptacyjnych oraz
hoteli, programów
readaptacji społecznej i
zawodowej
§29 pkt 10
przeciwdziałanie
uzależnieniom i
zapobieganie HIV i AIDS
poprzez:
a) działania w zakresie
profilaktyki –
wspieranie programów
profilaktycznych,
informacyjnoedukacyjnych i działań
w ramach edukacji
publicznej oraz
ograniczenia rozmiaru
ryzykownych
zachowań, zwłaszcza
wśród dzieci i
młodzieży,

Popieramy działania

Mieszkania rotacyjne i
socjalne bardzo ważne dla
potrzeb osób bezdomnych

Przedstawiciele
Hospicjum Św.
krzyża
Wspólnoty
Chleb i Zycie
Bursy Kofoeda
Schronisko
Caritas AW

UWAGA ODRZUCONA
Brak konkretnej propozycji
zapisu.

§29 pkt 10
Należy dopisać:

Proponowany zapis
pozwala na poszerzenie
tematyki ogłaszanych
konkursów dotacyjnych.

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Te zapisy zawierają się już we
wcześniejszych punktach.

f) działania w obszarze
zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży z
grup ryzyka, w tym
niepełnosprawnych, również w
formach wyjazdowych,
g) wspieranie działań
pedagogów ulicy,
h) udzielania pomocy
psychospołecznej i prawnej
rodzinom z problemem
alkoholowym, w tym w zakresie
ochrony przed przemocą w
rodzinie

b) działania w zakresie
pomocy
psychospołecznej,
psychologicznej,
prawnej, leczenia,
rehabilitacji,
readaptacji,
73

ograniczania szkód
zdrowotnych, pomocy i
wsparcia dla osób
uzależnionych i
żyjących z HIV/AIDS
oraz/lub ich bliskich,
c) działania w zakresie
postrehabilitacji i
pomocy socjalnej, w
tym pozyskiwania
i prowadzenia mieszkań
readaptacyjnych oraz
hoteli, programów
readaptacji społecznej i
zawodowej,
d) prowadzenie
działalności
szkoleniowej w zakresie
profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych,
zapobiegania
narkomanii oraz
problematyki
HIV/AIDS,
e) działania w zakresie
zwiększenia
wykrywalności
zakażeń
HIV;
§29 pkt 10
§29 pkt 10
Należy dopisać:
f) działania w obszarze
zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży z

Działania w obszarze
KDS ds.
zagospodarowania czasu
Najuboższych
wolnego dzieci i młodzieży
z grup ryzyka, w tym
niepełnosprawnych,
stanowią niezbędny element

UWAGA ODRZUCONA
Te zapisy zawierają się już we
wcześniejszych punktach.
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grup ryzyka, w tym
niepełnosprawnych, również w
formach wyjazdowych,
g) wspieranie działań
pedagogów ulicy,

§29 pkt 11
działania w obszarze
pomocy psychospołecznej i
prawnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
§29 pkt 11
działania w obszarze
pomocy psychospołecznej i
prawnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
§29 pkt 12
wsparcie osób i rodzin
zagrożonych
marginalizacją społeczną,
poprzez:
§29 pkt 12
wsparcie osób i rodzin
zagrożonych
marginalizacją społeczną,
poprzez:

h) udzielanie pomocy
psychospołecznej i prawnej
rodzinom
z problemem alkoholowym, w
tym w zakresie ochrony przed
przemocą w rodzinie
§29 pkt 11
działania w obszarze pomocy
psychospołecznej i prawnej w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym
wspieranie działań i programów
w zakresie profilaktyki
§29 pkt 11
działania w obszarze pomocy
psychospołecznej socjalnej,
terapeutycznej, psychologicznej,
pedagogicznej i prawnej w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
§29 pkt 12
wsparcie osób i rodzin
zagrożonych marginalizacją
społeczną, w tym
niepełnosprawnych poprzez:
§29 pkt 12
wsparcie osób i rodzin
zagrożonych dyskryminacją i
wykluczeniem społecznym
poprzez

działań profilaktycznych .
Udzielanie pomocy w
zakresie ochrony przed
przemocą w rodzinie jest
zadaniem własnym gmin,
określonym w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości –
umieszczenie tu tego
zadania umożliwi
ogłaszanie konkursów
finansowanych
z Rozdz. 85154
Uzupełnienie o wspieranie
programów profilaktyki
wynika z roli profilaktyki w
tym zakresie działań

Partnerstwo Ulic
Zielonej Białołęki
„Moja Białołęka”

UWAGA ODRZUCONA
Te zapisy zawierają się już we
wcześniejszych punktach.

uzupełnienie

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby, aby
rozszerzać ten zapis, gdyż te
sformułowania się już w nim
zawierają.

Taki zapis umożliwia
formułowanie bardziej
zróżnicowanej oferty,
skierowanej również do
osób niepełnosprawnych.
zgodnie z § 3.1.h
oraz Narodową Strategię
Integracji Społecznej (NSIS)

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA PRZYJĘTA
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§ 29 pkt 12 b)
działania dotyczące
organizacji i wsparcia
opieki zastępczej
nad dziećmi pozbawionymi
opieki rodzicielskiej

§29 pkt 12 e)

§ 29 pkt 12 b)
działania dotyczące organizacji i
wsparcia opieki zastępczej nad
dziećmi pozbawionymi opieki
rodzicielskiej oraz edukacji w
tym zakresie

Rozszerzyć pkt 12 e) o
a) realizowanie lokalnych następującą treść:
(dzielnicowych)
programów
z
tego „wspieranie programów
streetworkingowych”
zakresu, w tym m.in.:

Wspieranie bez edukacji i
budowania misji w
rodzicielstwie zastępczym
ku zwiększeniu
odpowiedzialności rodzin
zastępczych może
doprowadzić do wspierania
socjal biznesu,
który jest bardzo
niebezpieczny w socjalnej
EU
Metoda streetworkingu jest
bardzo skuteczna również w
przeciwdziałaniu
marginalizacji społecznej

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA ODRZUCONA
Nie ma potrzeby, aby
rozszerzać ten zapis, gdyż te
sformułowania się już w nim
zawierają.

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Są już zapisy dot. pedagogów
ulicy.

− organizację
specjalistycznego
wsparcia dla osób
indywidualnych i rodzin
bezradnych w sprawach
opiekuńczowychowawczych i
prowadzenia
gospodarstwa
domowego, wspieranie
działań na rzecz
kształtowania
umiejętności
ekonomicznych,
− wspieranie działań
pedagogów ulicy,
-- podejmowanie działań
profilaktycznych
dotyczących organizacji
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opieki nad małym
dzieckiem
§29 pkt 12 e)
wspieranie działań
pedagogów ulicy

§29 pkt 12 e)

§29 pkt 12
wsparcie osób i rodzin
zagrożonych
marginalizacją społeczną,
poprzez:

§29 pkt 12
wsparcie osób i rodzin
zagrożonych
marginalizacją społeczną,

Sugestia, aby zrezygnować z tego
zapisu lub powtórzyć
w § 29 ust. 10

umieszczenie tego zadania
tylko w § 29 ust. 10
uniemożliwi ogłaszanie
konkursów finansowanych
z Rozdz. 85154
(przeciwdziałanie
alkoholizmowi)
Programy mające służyć
§29 pkt 12 e)
Należy dodać:
zachęcaniu osób
zagrożonych marginalizacją
- wspieranie programów na
do aktywnego
rzecz międzyśrodowiskowej
uczestniczenia w lokalnych
integracji lokalnej
przedsięwzięciach, np.
lokalnych imprezach
kulturalnych, piknikach
rodzinnych itp
W przedstawionym
§29 pkt 12
Programie brak jest
Dodanie:
jakiegokolwiek zapisu
f) działania integracyjne i
działań integracyjnych i
edukacyjne na rzecz osób
edukacyjnych na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych
chorych i
niepełnosprawnych. Walka
z zauważalną
dyskryminacją z tego
powodu powinna być
priorytetem dla władz
miasta a NGO powinny
mieć możliwość realizacji
tego ważnego społecznie
przedsięwzięcia
Jak podano wyżej, w
§29 pkt 12
Warszawie żyje wiele
Dodanie:
rodzin sprawujących opiekę
f) działania dotyczące wsparcia
rodzin sprawujących opiekę nad nad osobami

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

Fundacja Drugi
Plan

UWAGA ODRZUCONA
To formułowanie zawiera się
już we wcześniejszych
zapisach.

Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

Fundacja
SYNAPSIS

UWAGA PRZYJĘTA
Trochę zmodyfikowany zapis
został uwzględniony punkcie
dot. działań na rzecz osób
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poprzez:

osobami niepełnosprawnymi
wymagającymi opieki lub
pomocy w celu pełnienia ról
społecznych

niepełnosprawnymi
wymagającymi stałej
opieki.
Rodziny takie, obciążone są
ogromnymi dodatkowymi
obowiązkami. Pomoc
przewidziana przepisami
jest przeważnie
niewystarczająca oraz
niespójna – podzielona
resortowo.
Działania z zakresu ochrony
zdrowia nie obejmują
szeregu dziedzin życia,
pomoc społeczna
uzależniona jest z zasady od
bardzo niskich dochodów.
To powoduję, że wiele
rodzin samotnie boryka się
z opieką na
niepełnosprawnymi
członkami.
W szczególności dotyka to
rodzin osób o
specyficznych
niepełnosprawnościach, jak
autyzm i inne całościowe
zaburzenia rozwojowe.
Rodziny takie,
pozostawione same sobie
szybko staja się niewydolne
wychowawczo, ulegają
całkowitej marginalizacji.
Często nawet niewielka
pomoc rodzinie zwiększa
znacząco dostępność dla
tych rodzin instytucji

niepełnosprawnych .
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§29 pkt 13
zapobieganie
marginalizacji i izolacji
osób starszych poprzez
§29 pkt 13 a)
wsparcie organizacji
kombatanckich

§29 pkt 13
zapobieganie dyskryminacji i
wykluczeniu społecznemu osób
starszych poprzez
§29 pkt 13 a)
wsparcie organizacji
kombatanckich i innych
zrzeszających osoby starsze

§29 pkt 13 d)
wspieranie lokalnych
(dzielnicowych) działań o
charakterze integracyjnym
oraz samopomocowym,

§29 pkt 13 d)
wspieranie lokalnych
(dzielnicowych) działań o
charakterze integracyjnym,
edukacyjnym oraz
samopomocowym,

istniejącego systemu
wsparcia.
zgodnie z § 3.1.h
oraz Narodową Strategię
Integracji Społecznej (NSIS)
Rozszerzenie umożliwia
formułowanie bardziej
zróżnicowanej oferty
skierowanej do osób
starszych.
Dodanie działań o
charakterze edukacyjnym
pozwala na poszerzenie
tematyki ogłaszanych
konkursów dotacyjnych.

Rozszerzenie katalogu
dostępnych działań ułatwi
formułowanie różnorodnej
oferty dla osób starszych

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA PRZYJĘTA

DKDS Ursynów

UWAGA PRZYJĘTA

DKDS Ursynów

UWAGA PRZYJĘTA

KDS ds.
Najuboższych

§ 29 pkt 13 e)
zapobieganie
marginalizacji i izolacji
osób starszych poprzez:
e) wspieranie działań
promujących pozytywny
wizerunek
osób starszych

§ 29 pkt 13 e)
zapobieganie marginalizacji i
izolacji osób starszych poprzez:
e) wspieranie działań
promujących pozytywny
wizerunek osób starszych i ich
aktywizację

Aktywizacja osób starszych
jest zasadnicza i
ma wpływ na wiele sfer, m.
In na wizerunek
osób pozytywny starszych.
Aktywizacja czyni
osoby starsze spełnione i
zaradne i nie
wyalienowane.

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA ODRZUCONA
To formułowanie zawiera się
już we wcześniejszych
zapisach.

§ 29 pkt 13 f
zapobieganie

§ 29 pkt 13 f
zapobieganie marginalizacji i

Chodzi o zachęcenie

KDS ds.
Organizacji

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.
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marginalizacji i izolacji
osób starszych poprzez:
f) wspieranie działań
kształtujących i
rozwijających więzi
międzypokoleniowe

izolacji osób starszych poprzez:
f) wspieranie działań
integracyjnych kształtujących i
rozwijających więzi
międzypokoleniowe

seniorów do działań nie
tylko dla i w środowisku
seniorów, ale również całej
społeczności lokalnej.

§ 29 pkt 13

§ 29 pkt 13
Dodanie:

Do tej pory nie można było KDS Ochrony i
Promocji
zadbać o sfinansowanie
Zdrowia
zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób
starszych, nieposiadających
orzeczenia o
niepełnosprawności. Ich
niepełnosprawność czasem
wynika po prostu ze starości

i) „wspieranie programów
zwiększających dostępność do
sprzętu rehabilitacyjnego osób
starszych”

§ 29 pkt 13

§ 29 pkt 13

§ 29 pkt 13
Dodanie:
i) prowadzenie działań
mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu z
powodu rosnącego zadłużenia;
w tym; pomoc prawną,
konsultacje, grupy wsparcia
§ 29 pkt 13

13) zapobieganie
13) zapobieganie marginalizacji i
marginalizacji i izolacji izolacji osób starszych poprzez:
osób starszych poprzez:
a) wsparcie organizacji
a) wsparcie organizacji
kombatanckich,
kombatanckich,
b) wsparcie działalności
b) wsparcie działalności
Uniwersytetów III
Wieku,

Uniwersytetów III Wieku,

Wśród podopiecznych
organizacji rośnie grupa
osób wykluczonych z
powodu rosnącego
zadłużenia. Osoby te same
nie są w stanie wyjść ze
spirali długów
Kontynuacja działań
podjętych przed KDS ds.
Osób Starszych i
Kombatantów, a
aprobowana przez Biuro
Polityki Społecznej
(osyanie pismo znak: PS-RRKA/0731/9/5/10

Wspierających

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

KDS ds.
Najuboższych

UWAGA ODRZUCONA
Zbyt szczegółowy zapis.

KDS ds. Osób
Starszych i
Kombatantów

UWAGA ODRZUCONA
Zbyt szczegółowy zapis – nie
jest to priorytetowe zadanie
publiczne.

c) wspieranie działań
zmierzających do wdrożenia
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c) rozwijanie lokalnych
(dzielnicowych) form
wsparcia,
organizowanie i
rozwijanie
różnorodnych form
aktywizacji, ze
szczególnym
uwzględnieniem
nowoczesnych
technologii,
d) wspieranie lokalnych
(dzielnicowych)
działań o charakterze
integracyjnym oraz
samopomocowym,
e) wspieranie działań
promujących
pozytywny wizerunek
osób starszych,
f) wspieranie działań
kształtujących i
rozwijających więzi
międzypokoleniowe,
g) wspieranie programów
szkoleń opiekunów
osób starszych, w tym
również wolontariatu
na rzecz osób
starszych,
h) zapewnienie
całodobowej opieki
nad osobami starszymi
poprzez prowadzenie
domu pomocy

Bilansu Seniora – diagnozy
sytuacji życiowej sędziwych
mieszkańców Warszawy
d) rozwijanie lokalnych
(dzielnicowych) form
wsparcia, organizowanie i
rozwijanie różnorodnych form
aktywizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem
nowoczesnych technologii,
e) wspieranie lokalnych
(dzielnicowych) działań o
charakterze integracyjnym
oraz samopomocowym,
f) wspieranie działań
promujących pozytywny
wizerunek osób starszych,
g) wspieranie działań
kształtujących i rozwijających
więzi międzypokoleniowe,
h) wspieranie programów
szkoleń opiekunów osób
starszych, w tym również
wolontariatu na rzecz osób
starszych,
i) zapewnienie całodobowej
opieki nad osobami starszymi
poprzez prowadzenie domu
pomocy społecznej;
j) opracowanie koncepcji
mieszkań chronionych dla
osób starszych

Zgodnie z: Obszar
priorytetowy 4 pkt 6
Programu Warszawa
przyjazna seniorom

UWAGA ODRZUCONA
Ta kwestia musi być wstępnie
omówiona z Biurem Polityki
Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy.
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społecznej;
§ 29 pkt 15
działania na rzecz osób
bezdomnych polegające na
prowadzeniu

§ 29 pkt 15
działania na rzecz osób
bezdomnych polegające m.in. na
prowadzeniu

Proponujemy nie zamykać
tego katalogu, być może to
ujemnie ograniczy
możliwości pomocy temu
środowisku

§ 29 pkt 15
działania na rzecz osób
bezdomnych polegające na
prowadzeniu

§ 29 pkt 15

Wsparcie działań
przeciwdziałających
bezdomności jest niezwykle
ważne dla zmniejszenia
grupy osób wykluczonych

§ 29 pkt 15

1. działania na rzecz osób
bezdomnych polegające na
prowadzeniu (…)
2. prowadzenie działań
mających na celu powrót do
społeczeństwa osób bezdomnych
w tym; pomoc prawną, socjalną,
psychologiczną,
resocjalizacyjną, grupy
wsparcia, programów
streetworkingowych
§ 29 pkt 15

działania na rzecz osób Należy dodać:
bezdomnych polegające na
f) resocjalizacji i edukacji
prowadzeniu:
a)
różnych form
schronienia i pomocy
dla osób bezdomnych,
tj. noclegowni,
schroniska, ogrzewalni,
schroniska
zapewniającego
specjalistyczną pomoc
pielęgniarską, domu

Dodaliśmy bardzo ważny
zakres, bowiem
jakakolwiek pomoc bez
zmiany myślenia i
postawy tego środowiska
jest krótkowzroczna
i nie usuwa problemu a go
jedynie pielęgnuje

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych
KDS ds.
Najuboższych

UWAGA PRZYJĘTA

KDS ds.
Wspierania
Lokalnych
Społeczności i
Propagowania
Postaw
Prospołecznych

UWAGA ODRZUCONA
Po dodaniu „m.in.” nie będzie
to katalog zamknięty.

UWAGA PRZYJĘTA
Zaproponowany zapis został
trochę przeformułowany.
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samotnej matki,
b)

jadłodajni,

c)

łaźni,

d)
pralni dla placówek
oferujących różne formy
schronienia dla osób
bezdomnych,
e) mieszkań treningowych
dla osób bezdomnych;
§ 29 pkt 15
§ 29 pkt 15
Należy dodać:
f) wspieranie osób bezdomnych
w poszukiwaniu, uzyskaniu i
utrzymaniu zatrudnienia.
§ 29 pkt 16 b
wsparcie usamodzielniania
się osób
niepełnosprawnych
poprzez prowadzenie
m.in. szkoleń, warsztatów,
treningów wspierających
niezależne
funkcjonowanie, usług
asystenckich

§ 29 pkt 16 b

§ 29 pkt 16 c
wspieranie osób
niepełnosprawnych w
poszukiwaniu, uzyskaniu i
utrzymaniu zatrudnienia

§ 29 pkt 16 c
wspieranie osób
niepełnosprawnych w
poszukiwaniu, uzyskaniu i
utrzymaniu zatrudnienia, poprzez
prowadzenie aktywizacji
społeczno-zawodowej np.
świadczenie usług trenerów
pracy

wsparcie usamodzielniania się
osób niepełnosprawnych poprzez
prowadzenie
m.in. szkoleń, warsztatów,
treningów wspierających
niezależne funkcjonowanie, usług
asystenckich, poradnictwa
specjalistycznego

Działania takie mogą
wspierać zachowanie
pozytywnych efektów
innych działań na rzecz
osób bezdomnych, np.
utrzymaniu mieszkań
treningowych
Wpisanie poradnictwa
specjalistycznego stwarza
możliwość rozpisywania
konkursu uwzględniającego
szczególne potrzeby
określonych grup osób z
niepełnosprawnością (np.
poradnictwo dietetyczne,
logopedyczne,
rehabilitacyjne odnośnie
dostosowania mieszkań itp.)

Fundacja Drugi
Plan

UWAGA ODRZUCONA
Uzasadnienie jw.

KDS ds. Osób
Niepełnosprawny
ch przy BPS

UWAGA ODRZUCONA
Nie jest to katalog zamknięty.

KDS ds. Osób
Niepełnosprawny
ch przy BPS

UWAGA ODRZUCONA
Jest to zbyt duże
uszczegółowienie.
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§ 29 pkt 16 d
prowadzenie działań
mających na celu
znoszenie barier
architektonicznych
i komunikacyjnych, m.in.
poprzez promocję
rozwiązań w tym zakresie,

§ 29 pkt 16 d
prowadzenie działań mających na
celu znoszenie barier
architektonicznych,
komunikacyjnych i w dostępie do
Informacji , m.in. poprzez
promocję rozwiązań w tym
zakresie

§ 29 pkt 16 e)
wspieranie działalności
grup wsparcia dla rodzin
osób z
niepełnosprawnością,
m.in. poprzez prowadzenie
szkoleń i pomoc
psychologiczną
§ 29 pkt 16 f
prowadzenie mieszkań
chronionych dla osób
niepełnosprawnych

§ 29 pkt 16 e)
wspieranie działalności grup
wsparcia dla rodzin osób z
niepełnosprawnością,
m.in. poprzez prowadzenie
szkoleń, pomoc psychologiczną,
socjalną i terapeutyczną
§ 29 pkt 16 f
organizacja i prowadzenie
mieszkań chronionych dla osób
niepełnosprawnych

W przypadku niektórych
grup osób z
niepełnosprawnością
występują duże trudności z
dostępem do Informacji
która, jest łatwo dostępna
dla osób sprawnych (np.
osoby niewidome i
niedowidzące mogą mieć
problemy z korzystaniem z
dostępu do stron
warszawskich urzędów ze
względu na ich niewłaściwe
przygotowanie techniczne).
Warto podejmować
działania mające na celu
zmianę tego rodzaju barier.
niezbędne uzupełnienie

Zakładamy, że priorytetem
powinno być nie tylko
prowadzenie już
istniejących mieszkań
chronionych ale także
organizowanie nowych.
Obecnie na terenie miasta
istnieje zdecydowanie zbyt
mało mieszkań
chronionych. Warto
pamiętać, że sama
organizacja mieszkania

KDS ds. Osób
Niepełnosprawny
ch przy BPS

UWAGA PRZYJĘTA

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Brak uzasadnienia.

KDS ds. Osób
Niepełnosprawny
ch przy BPS

UWAGA ODRZUCONA
Organizacja zawiera się w
prowadzeniu.

84

§ 29 pkt 16 h
zapewnienie całodobowej
opieki nad osobami
niepełnosprawnymi
poprzez prowadzenie domu
pomocy społecznej

§29 pkt 16

§ 29 pkt 16 h
zapewnienie całodobowej opieki
nad osobami niepełnosprawnymi
poprzez prowadzenie domów
pomocy społecznej

§29 pkt 16
działania na rzecz osób Należy dodać:
Przeciwdziałanie wykluczeniu
niepełnosprawnych:
społecznemu osób
a) prowadzenie ośrodków niepełnosprawnych, w
wsparcia,
szczególności dzieci i młodzieży
b) wsparcie
usamodzielniania się
osób
niepełnosprawnych
poprzez prowadzenie
m.in. szkoleń,
warsztatów, treningów
wspierających
niezależne
funkcjonowanie, usług
asystenckich,

chronionego (remont,
dostosowanie itp.) jest dużo
kosztowniejsza niż
późniejsze prowadzenie
mieszkania.
Wydaje się, że zapis
Projektu przewidujący
prowadzenie przez Miasto
St. Warszawa jednego
domu pomocy społecznej
jest nieuzasadnionym
ograniczeniem, mogącym
przynieść skutki bardzo
niekorzystne i sprzeczne z
intencją twórców Projektu
Taki zapis umożliwia
formułowanie bardziej
zróżnicowanej oferty.

Fundacja
SYNAPSIS*

UWAGA PRZYJĘTA

DKDS Ursynów

UWAGA ODRZUCONA
Zapis dotyczący tej kwestii
znajduje się w pkt. 20.

c) wspieranie osób
niepełnosprawnych w
poszukiwaniu,
uzyskaniu i utrzymaniu
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zatrudnienia,
d) prowadzenie działań
mających na celu
znoszenie barier
architektonicznych
i komunikacyjnych,
m.in. poprzez promocję
rozwiązań w tym
zakresie,
e) wspieranie działalności
grup wsparcia dla
rodzin osób z
niepełnosprawnością,
m.in. poprzez
prowadzenie szkoleń i
pomoc psychologiczną,
f) prowadzenie mieszkań
chronionych dla osób
niepełnosprawnych,
g) opracowanie koncepcji
systemu mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób
niepełnosprawnych,
h) zapewnienie
całodobowej opieki nad
osobami
niepełnosprawnymi
poprzez prowadzenie
domu pomocy
społecznej;
§29 pkt 16

niezbędne uzupełnienie
§29 pkt 16
Należy dodać:
mieszkań treningowych dla osób
dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Brak uzasadnienia.
Jest to zbyt duże
uszczegółowienie.
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Dodanie w § 29 pkt.16) lit. i)
§29 pkt 16
działania na rzecz osób i) wspieranie integracji
niepełnosprawnych:
społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez
wspieranie wolontariatu na
rzecz osób niepełnosprawnych i
ich rodzin

Osoby niepełnosprawne są Fundacja
obywatelami
SYNAPSIS
funkcjonującymi
we
wszystkich
dziedzinach
życia.
Istnieje
zatem
potrzeba uwzględnienia ich
potrzeb
w
różnych
dziedzinach, jak oświata,
ochrona
zdrowia
czy
W przypadku nieuwzględnienia
szeroko pojęte wsparcie
pkt SYNAPSIS* dodanie lit i) w
społeczne.
brzmieniu:
i) wspieranie integracji
społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez
rozwój form specjalistycznego
wsparcia i wolontariatu na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich
rodzin

UWAGA ODRZUCONA
Wolontariat dotyczy wielu
dziedzin i ogólny zapis z tym
związany znajduje się w pkt.
2d.

Są
jednak
działania,
skierowane tylko do osób
niepełnosprawnych,
stąd
potrzeby
osób
niepełnosprawnych zostały
ujęte w Projekcie w
odrębnym punkcie.
Propozycja
Fundacji
SYNAPSIS zamieszczenia
punktu
o
wspieraniu
wolontariatu
dla
osób
niepełnosprawnych wynika
z odmienności organizacji,
przygotowania
i
działalności wolontariatu na
rzecz
osób
niepełnosprawnych
od
wolontariatu np. na EURO
2012.
Tę
odmienność
wolontariatu skierowanego
do
konkretnych
grup
dostrzegli także autorzy
Projektu
przewidując
odrębnie
działania
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wspierające wolontariat w
dziedzinie
oświaty
i
wychowania.
Wolontariat odgrywa w
życiu
osób
niepełnosprawnych
ogromną i trudną do
przecenienia rolę.
Jednocześnie
wymaga
rzetelnego
wyboru
i
przygotowania
wolontariuszy – a w
przypadku
niepełnosprawności
intelektualnych, szczególnie
specyficznych jak autyzm i
inne całościowe zaburzenia
rozwojowe;
szkoleń
i
praktyk. Pociąga to za sobą
koszty
związane
ze
specyfiką działań, dlatego
koszty i rezultaty tych
działań
powinny
być
oceniane
przy
uwzględnieniu
ich
specyfiki.
W pkt 5 i 6 Fundacja
SYNAPSIS wnioskuje o
zamieszczenie w Projekcie
zapisów
dotyczących
działań z zakresu promocji i
ochrony
zdrowia
oraz
wsparcia
rodzin
zagrożonych marginalizacją
społeczną.
Gdyby te zapisy zostały
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Dodanie w § 29 pkt.16) lit j) w
§29 pkt 16
działania na rzecz osób brzmieniu:
niepełnosprawnych:
j) organizowanie różnych form
wypoczynku oraz opieki
okresowej dla dorosłych osób
niepełnosprawnych
wymagających opieki lub
pomocy innych osób w celu
pełnienia ról społecznych

odrzucone, Fundacja
wnioskuje o dodanie do
proponowanego wyżej
zapisu wyrażenia
„specjalistycznego
wsparcia” tak, aby istniała
możliwość podejmowania
działań wspierających
integrację osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin nie tylko przez
wolontariuszy, ale również
przez specjalistów.
Dla
osób Fundacja
niepełnosprawnych
SYNAPSIS
możliwość wyjazdu poza
miejsce zamieszkania ma
ogromne znaczenie.
Wypoczynek
dzieci
i
młodzieży, w tym dzieci i
młodzieży niepełnoprawnej
jest przedmiotem troski
wielu instytucji, zostało
również uwzględnione w
niniejszym Projekcie.
Natomiast potrzeby w tym
zakresie dorosłych osób
niepełnosprawnych
pozostają często bez
wsparcia.
Oczywiste jest, że stan
finansów publicznych nie
pozwala na dofinansowanie
wypoczynku wszystkich
osób niepełnosprawnych.

UWAGA ODRZUCONA
Zbyt duże uszczegółowienie
zapisu. Zamiast tego w pkt. 16
wprowadzono rozszerzenie
„w tym”.

Szczególną grupą są jednak
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osoby młode
niepełnosprawne w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Konieczność zapewnienia
im zwiększonej opieki
bardzo podnosi koszty
organizacji wyjazdu.
Jednocześnie są to z reguły
osoby niepełnosprawne od
urodzenia, pobierające rentę
socjalną, zatem o bardzo
niskich dochodach.
Również rodziny
wychowujące dzieci
niepełnosprawne od
urodzenia z reguły nie są
zamożne ze względu na
ograniczone możliwości
pracy matek.
Dlatego sfinansowanie
wyjazdu dla tej grupy osób
niepełnosprawnych w
całości ze środków tych
osób lub ich rodzin jest
niemożliwe.
Przy tym dla młodych osób
uzależnionych trwale od
opieki innych wyjazd ma
ogromne
znaczenie
terapeutyczne,
usamodzielniające.
Nie bez znaczenia jest
również fakt, że
zapewnienie chociaż
okresowej opieki takim
osobom umożliwia
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rodzinom załatwienie
najpilniejszych życiowych
spraw, jak choćby podjecie
koniecznego leczenia,
niemożliwego wobec
konieczności ciągłej opieki
nad osobą niepełnosprawną.
Problem zapewnienia
czasowej opieki dorosłym
osobom niesamodzielnym
jest bardzo poważny.
Rodziny, a w praktyce
często samotni rodzice w
podeszłym wieku,
sprawujący opiekę nad
dorosłym
niepełnosprawnym
dzieckiem nie mogą już z
reguły liczyć na pomoc
dalszej rodziny, zwłaszcza
w przypadku osób
niepełnosprawnych
intelektualnie. Opieka nad
taką osobą wymaga
odpowiednich warunków i
profesjonalnego
przygotowania.
Wiele osób np. z autyzmem
i innymi całościowymi
zaburzeniami rozwoju po
zakończeniu nauki nie może
liczyć na miejsce w
placówce dziennego pobytu
i wymaga całodobowej
opieki.
Z tych względów bardzo
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§ 29 pkt 18
działania edukacyjne,
konsultacyjne i
informacyjne, dotyczące
ochrony oraz promocji
walorów środowiska,
przyrody i krajobrazu, w
tym:
a) poprawa jakości
środowiska oraz
działania związane z
podnoszeniem
świadomości
ekologicznej,
b) zahamowanie
degradacji terenów
zieleni miejskiej oraz

§ 29 pkt 18
Należy dodać:
e) budzenie świadomości
społecznej dotyczącej
wyjątkowości i unikalności
dziedzictwa kulturowego
f) poprawa jakości edukacji
społecznej dotyczącej
ochrony zabytków i
dziedzictwa kulturowego,
g) zahamowanie degradacji
terenów i obiektów
zabytkowych oraz ich
rewitalizacja,
h) inwentaryzacja i objęcie
ochroną obszarów i obiektów
zabytkowych

poważną potrzebą
sygnalizowaną przez
rodziny jest zapewnienie
dorosłym niesamodzielnym
osobom – okresowej opieki
pozwalającej opiekunom na
regenerację fizyczną i
psychiczną, a nierzadko na
ratowanie życia np.
samotnej matce na operację
onkologiczną (przykład
autentyczny).
W braku takiej formy
pomocy, opiekunowie osób
niepełnosprawnych
wcześniej stają się
niewydolni fizycznie i
psychicznie, a ich
podopieczni trafiają do
domów pom. społ.
niezbędne uzupełnienie

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Brak uzasadnienia.
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ich rewitalizacja,
c) inwentaryzacja i objęcie
ochroną obszarów i
obiektów przyrodniczo
cennych,
w szczególności
przyrodniczych,
urbanistycznych i
kulturowych,
d) poprawa jakości wód
powierzchniowych
i
ochrona
zasobów
w
tym
wodnych,
edukacja związana ze
zmniejszeniem zużycia
wody
poprzez
racjonalizację;
§ 29 pkt 19 e
„promowanie transportu
rowerowego i jego
rozwoju”
§ 29 pkt 20
działania mające na celu
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
a także dyskryminacji z
takich względów jak: płeć,
narodowość, wiek,
niepełnosprawność,
pochodzenie rasowe i
etniczne, orientacja
seksualna, religia i
wyznanie, pochodzenie
społeczne;

§ 29 pkt 19 e
„promowanie transportu
rowerowego i jego rozwoju
poprzez uzyskiwanie kart
rowerowych i motorowerowych”
§ 29 pkt 20
działania mające na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz dyskryminacji
z takich względów jak: płeć,
narodowość, wiek,
niepełnosprawność, pochodzenie
rasowe i etniczne, orientacja
seksualna, religia i wyznanie,
pochodzenie społeczne;

dzieci i młodzież od 10 do
18 lat, aby korzystać z dróg
publicznych musi posiadać
karty rowerowe i
motorowerowe
wzmocnienie

Automobilklub
Stołeczny MAK

UWAGA PRZYJĘTA

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA PRZYJĘTA
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§ 29 pkt 21
„działalność
wspomagająca technicznie,
szkoleniowo i
informacyjnie organizacje”

§ 29 pkt 21 – wprowadzenie a)
„organizowanie szkolenia
nauczycieli prowadzących lekcje
wychowania komunikacyjnego”

§ 29

Dodanie do końcu § 29
jednego punktu (25) o treści
uzgodnionej w uchwale
Działania na rzecz ochrony
KDS ds. Ochrony
dziedzictwa kulturowego i
Dziedzictwa Kulturowego
opieki nad zabytkami, w tym:
na posiedzeniu Komisji w
a) organizowanie i prowadzenie dniu 10.04.2010 r.
Pomimo podjętej uchwały
działań edukacyjnych i
uzgodniona treść nie została
promujących ochronę
zgłoszona ani przez BSKZ,
dziedzictwa kulturowego i
ani BK.
opiekę nad zabytkami,
Wprowadzenie
wymienionego zadania jako
b) organizowanie imprez
priorytetowego ważne jest
służących poprawie stanu
ze wzgledów na potrzebę
świadomości mieszkańców,
pilnego wdrożenia
właścicieli i przedsiębiorców w
wymienionego zadania
zakresie ochrony dziedzictwa
(zgodnego z Ustawą o
kulturowego i opieki nad
działalności pożytku
zabytkami,
publicznego i o
wolontariacie) w sferę
c) realizacja zadań służących
działań publicznych m. st.
zahamowaniu degradacji
Warszawy, co prowadzić
zabytków,
może do polepszenia
standardów ochrony
d) dokumentacja zabytków,
zabytków i opieki nad nimi
e) organizowanie poradnictwa w i do korzystnych zmian
zakresie opieki nad zabytkami, mentalnych w
społeczeństwie Warszawy.
dodanie pkt. 25 w treści:

nauczyciele nie są
Automobilklub
przygotowani do
Stołeczny MAK
przekazywania nowych
przepisów ruchu drogowego

Stowarzyszenie
Creo

UWAGA ODRZUCONA
Zbyt duże uszczegółowienie.

UWAGA PRZYJĘTA
Tylko główny punkt, bez
podpunktów, gdyż byłoby to
zbyt duże uszczegółowienie.

Partnerstwo Ulic
Zielonej Białołęki
„Moja Białołęka”
Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego
Dzielnicy Praga
Północ
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f) promocja i wspieranie
wolontariatu i społecznego
zaangażowania na rzecz
ochrony dziedzictwa
kulturowego i opieki nad
zabytkami.
§ 29

dodanie pkt. 25 w treści:
Działania ma rzecz różnych
form wsparcia rodziny poprzez:
1. Działania podejmowane w
ramach realizacji programu
Rodzina 2009-2020, w tym
szczególnie:
a) tworzenia warunków dla
życia i rozwoju rodzin;
b) niesienia pomocy rodzinom
zagrożonym wykluczeniem
społecznym;
c)
zapewnienia
dzieciom
rodzinnej opieki zastępczej
oraz reintegrację rodzin.
2. Wsparcie
działań
promujących
pozytywny
wizerunek rodziny.
3. Działania na rzecz promocji
integracji rodziny.
4. Przeciwdziałanie wszelkim
zjawiskom destrukcyjnym
mającym wpływ na rodzinę.

Proponowany nowy obszar
współpracy, w którym nie
tylko wspieramy,
pomagamy i niwelujemy to,
co biedne, wykluczone,
patologiczne, nieporadne,
ale przede wszystkim
pokazujemy pozytywny
wizerunek rodziny,
pozytywne wzorce,
promowanie normalnych,
dobrze prosperujących
rodzin, jako wzorzec
będący przykładem dobrej
praktyki, dobrej organizacji
i pozytywnych wartości,
również moralnych. Tym
samym stanowi on głęboką
profilaktykę w stosunku do
rodzin niewydolnych,
niepełnych, rozbitych,
patologicznych.
Program Rodzina 20092020 został ponadto
przyjęty już przez Miasto
do realizacji, lecz nie ujęty
w dotychczasowym
Programie Współpracy,
jako dokument wiodący.
Chcemy jego zapisy

KDS ds. Dzieci,
Młodzieży i
Rodziny

UWAGA PRZYJĘTA
Po uzgodnieniu z Biurem
Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy tylko
Program Rodzina 2009-2020
został dodany do kierunków
współpracy Miasta w 2011
roku z organizacjami
pozarządowymi (§ 28).
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§ 29.
Do priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
współpracy Miasta
z organizacjami
w 2011 roku należą:
działania wymienione w
pkt 1-24

do § 29 dodanie pkt. 25 w treści:
Działania na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego i
opieki nad zabytkami, w tym:
a) organizowanie i prowadzenie
działań edukacyjnych i
promujących ochronę
dziedzictwa kulturowego i
opiekę nad zabytkami,
b) organizowanie imprez
służących poprawie stanu
świadomości mieszkańców,
właścicieli i przedsiębiorców w
zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i opieki nad
zabytkami,

uwypuklić i wpleść, jako
nowy obszar współpracy.
Punkty 1-3 nie mają zatem
odpowiedników w
dotychczasowych zapisach.
Punkt 4 uzupełnia działania
na rzecz rodzin, które
dotychczas skupiały się na
zagrożeniach w sferze
przemocy w rodzinie §28
pkt.14 i nie obejmowały
innych zagrożeń
/propagowanie rozwodów,
aborcji, demoralizacja,
prostytucja, szerzenie idei
antyrodzinnych itp./.
Uzupełnia też z §28 punkty
11 i 12.
Zgodnie z uchwałą. KDS
ds. Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego działającego
przy Biurze Stołecznego
Konserwatora Zabytków z
dnia 20.04.2010 r.

KDS ds. Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego
przy Biurze
Stołecznego
Konserwatora
Zabytków

Konieczny jest udział
obywateli w ochronie i
opiece nad zabytkami

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Konieczność rozszerzenia
działań dotyczących
ochrony zabytków i

Stowarzyszenie
Właścicieli Lokali

UWAGA PRZYJĘTA
Tylko główny punkt, bez
podpunktów, gdyż byłoby to
zbyt duże uszczegółowienie.
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c) realizacja zadań służących
zahamowaniu degradacji
zabytków,

dopuszczenia organizacji
pozarządowych
zajmujących się ochroną
zabytków do udziału w
Programie Współpracy

d) dokumentacja zabytków,
e) organizowanie poradnictwa w
zakresie opieki nad zabytkami,
f) promocja i wspieranie
wolontariatu i społecznego
zaangażowania na rzecz
ochrony dziedzictwa
kulturowego i opieki nad
zabytkami.
§ 29.

do § 29 dodanie pkt. 25 w treści:
Działania na rzecz dziedzictwa
kulturowego: kształtowania
ładu przestrzennego,
architektury (w zakresie idei i
kultury materialnej), ochrony i
opieki nad zabytkami, w tym:
a) organizowanie i prowadzenie
działań
edukacyjnych i promocyjnych;
b) organizowanie działań
służących poprawie stanu
wiedzy i wrażliwości
estetycznej (świadomości)
użytkowników (mieszkańców),
właścicieli (zarządców) i
inwestorów;

Jednym z celów
kształtowania
dziedzictwa kulturowego
jest zapewnienie ciągłości
życia społecznego
między pokoleniami.
Ochrona i opieka nad
zabytkami jest tylko jedną z
form kształtowania
dziedzictwa kulturowego
polegającą na
kultywowaniu uznanego
za zabytek dorobku
przeszłych pokoleń.
Równie istotny jest rozwój
tego dorobku przez
symetryczne i harmonijne
nawarstwianie się
współczesnej
twórczości o charakterze

Oddział
Warszawski
Stowarzyszenia
Architektów
Polskich
SARP

UWAGA PRZYJĘTA
Tylko główny punkt, bez
podpunktów, gdyż byłoby to
zbyt duże uszczegółowienie.
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c) realizacja zadań służących
zahamowaniu degradacji
dziedzictwa kulturowego (nie
tylko zabytków);
d) dokumentowanie zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
(okresów minionych),

innowacyjnym.
Architektura i urbanistyka
przez bezpośredni udział w
kształtowaniu ładu
przestrzennego podlegają –
jak inne sztuki składające
się na dziedzictwo
kulturowe – ocenie
estetycznej.

e) organizowanie poradnictwa w
zakresie opieki nad zabytkami,
f) promocja i wspieranie
lokalnych inicjatyw poznania i
kształtowania dziedzictwa
kulturowego;
g) promocja i wspieranie
wolontariatu i
społecznego zaangażowania na
rzecz opieki
nad zabytkami.
§ 29.
Do priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
współpracy Miasta
z organizacjami
w 2011 roku należą:

do § 29 dodanie pkt. 26 w treści:
DZIAŁANIA NA RZECZ
OCHRONY ŁADU
PRZESTRZENNEGO I
PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ W
KSZTAŁTOWANIU
PRZESTRZENI, w tym:
a)
organizowanie i
prowadzenie działań
edukacyjnych i promujących
aktywność mieszkańców w
ustawowych procedurach
sporządzania studium,

Konieczne jest
Stowarzyszenie
uaktywnienie mieszkańców Sąsiedzkie
metodami i formami
Włochy
organizowanymi przez
obywateli (poza urzędowym
językiem)

UWAGA ODRZUCONA
Został przyjęty zapis
zaproponowany poniżej przez
KDS ds. Architektury i
Planowania Przestrzennego.
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planów miejscowych, decyzji
administracyjnych z zakresu
planowania przestrzennego
b)
organizowanie
poradnictwa dla
mieszkańców z zakresu
praktycznego korzystania z
praw i obowiązków
obywatelskich w obszarze
prawa ochrony środowiska,
dostępu do informacji
publicznej, prawa
administracyjnego i innych
uzupełniających wiedzę o
zasadach kształtowania
przestrzeni poprzez m.in.:
• szkolenia
• publikacje
• konferencje i warsztaty
• happeningi
• inne formy
§ 29

do § 29 dodanie pkt. 25 w treści:
Działania na rzecz
popularyzacji miastotwórczych
rozwiązań urbanistycznych i
architektonicznych,
kształtowania ładu
przestrzennego oraz rozwoju i
rewitalizacji przestrzeni
publicznej, w szczególności
przyjaznej pieszym i
rowerzystom, w tym:
a) organizowanie konferencji,
seminariów,

Wprowadzenie
wymienionego zadania jako
priorytetowego ważne jest
ze względu na potrzebę
pilnego wdrożenia
wymienionego zadania
(zgodnego z Ustawą o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie) w sferę
działań publicznych m. st.
Warszawy, co prowadzić
ma do polepszenia jakości
życia mieszkańców i

KDS ds.
Architektury i
Planowania
Przestrzennego

UWAGA PRZYJĘTA
Bez „popularyzacji” i
rozwinięcia zapisu po słowach
„w szczególności …”, gdyż
byłoby to zbyt duże
uszczegółowienie.
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§ 29

szkoleń, warsztatów, prelekcji,
wykładów,
przedstawiających aktualny stan
oraz wiedzę dotyczącą
istniejących, projektowanych
i planowanych inwestycji w sferze
infrastruktury i przestrzeni
miejskiej,
b) opiniowanie planów,
projektów, decyzji i uchwał
organów administracji
państwowej i samorządowej,
c) przeprowadzanie projektów,
opracowań, studiów, analiz,
raportów
d) promocja i wspieranie
wolontariatu oraz społecznego
zaangażowania na rzecz
miastotwórczych rozwiązań
przestrzennych.
do § 29 dodanie pkt. 26 w treści:

Działania na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego i
opieki nad zabytkami, w tym:
a) organizowanie i prowadzenie
działań edukacyjnych i
promujących ochronę
dziedzictwa kulturowego i
opiekę nad zabytkami,
b) organizowanie imprez
służących poprawie stanu
świadomości mieszkańców,
właścicieli i przedsiębiorców w
zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i opieki nad

uatrakcyjnienia wizerunku
stolicy w perspektywie
wydarzeń sportowych i
kulturalnych, o które Miasto
aplikuje w najbliższych
latach

Wprowadzenie
wymienionego zadania jako
priorytetowego ważne jest
ze względu na potrzebę
pilnego wdrożenia
wymienionego zadania
(zgodnego z Ustawą o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie) w sferę
działań publicznych m. st.
Warszawy, co prowadzić
może do polepszenia
standardów ochrony
zabytków i opieki nad nimi
i do korzystnych zmian
mentalnych w
społeczeństwie Warszawy.

KDS ds.
Architektury i
Planowania
Przestrzennego

UWAGA PRZYJĘTA
Tylko główny punkt, bez
podpunktów, gdyż byłoby to
zbyt duże uszczegółowienie.
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zabytkami,
c) realizacja zadań służących
zahamowaniu degradacji
zabytków,
d) dokumentacja zabytków,
e) organizowanie poradnictwa w
zakresie opieki nad zabytkami,
f) promocja i wspieranie
wolontariatu i społecznego
zaangażowania na rzecz
ochrony dziedzictwa
kulturowego i opieki nad
zabytkami.
a o ile mniej ?

Stowarzyszenie
Monar

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

§ 32 pkt 5
Pełnomocnik złoży Warszawskiej
Radzie Pożytku wstępne
sprawozdanie z realizacji
programu do końca marca 2012
roku

Wydaje mi się, że nastąpiła
pomyłka

Stowarzyszenie
Hospicjum
Domowe

UWAGA PRZYJĘTA

Dodatkowe postanowienie do
programu współpracy:

Nabywanie usług
wykonywanych przez
podmioty ekonomii

§ 30
Na realizację programu, w
części dotyczącej zlecania
realizacji zadań
publicznych, zostało
zaplanowanych nie więcej
niż 130.000.000 złotych.
§ 32 pkt 5
Pełnomocnik złoży
Warszawskiej Radzie
Pożytku wstępne
sprawozdanie z realizacji
programu do końca marca
2011 roku

Stowarzyszenie
Monar
Dzielnicowa
Komisja Dialogu
Społecznego

UWAGA ODRZUCONA
Nie pozwalają na to przepisy
prawa.
101

Odmiana skrótów KDS i
DKDS

Miasto wprowadzi preferencje
przy zlecaniu usług nie objętych
obowiązkiem organizacji
przetargów w trybie ustawy o
zamówieniach publicznych na
rzecz podmiotów ekonomii
społecznej, a w szczególności
organizacjom społecznym
prowadzącym działalność
gospodarczą i spółdzielniom
socjalnym.

społecznej w sposób
Dzielnicy Praga
bezpośredni lub pośredni
Północ
będzie pozytywnie wpływać
na realizację zadań
wynikających z programu
współpracy. Brak takich
preferencji może
wyeliminować spółdzielnie
socjalne, których
działalność nie podlega
wyłącznie ocenie
efektywności
ekonomicznej, ale także
spełnia misję zastępującą
inne obowiązki Miasta w
zakresie m. in. pomocy
socjalnej.

Sugestia, by używać
nieodmienionej formy ,,DKDS”,
„KDS” (nie np. KDS-u)
lub stosować odmianę zgodną z
regułami języka polskiego
(ta KDS a nie ten KDS)
Uważamy ze zasadność
powołania KDSu budzi
największą wątpliwość , oraz
zbyt duża liczba instytucji z
którymi należałaby
współpracować
W /g naszej oceny projekt
uchwały jest zbyt rozbudowana i
mało czytelna dla osób, nie
będących prawnikami, znającymi
specyficzny język , a osoby które
Co rozumiemy przez Warszawską
Radę Pożytku Publicznego?

„Komisja” jest rodzaju
żeńskiego

KDS ds.
Najuboższych

Na mocy przeczytanej
ustawy nasuwa się pytanie
do ilu insynuacji , powinna
wystąpić organizacja aby
uzyskać dotacje

Stowarzyszenie
Lekarzy Nadziei

W naszych organizacja nie
ma takich osób, my
zajmujemy się społecznie
konkretnym działaniem
/Leczeniem Ludzi /
Nigdy nie zetknęliśmy się z
taką instytucją

Stowarzyszenie
Lekarzy Nadziei

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.

Stowarzyszenie
Lekarzy Nadziei

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego

UWAGA ODRZUCONA
Zgodnie z regułami języka
polskiego jest możliwość
odmiany tzw. skrótowców
zakończonych na spółgłoskę
wg rodzaju męskiego.
UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.
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zapisu.
Czy ta uchwała znosi
dotychczasowe uchwałę, w
których ustalono dłuższe jak na
jeden rok umowy?

Mamy podpisane 3 letnie Stowarzyszenie
umowy. Czy na kolejny rok Lekarzy Nadziei
będą kolejne uchwały

UWAGA ODRZUCONA
Brak propozycji konkretnego
zapisu.
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