Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskie Wisły w 2013 roku
(proszę podać nazwę KDS-u)
działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę Biura)
1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u

14

1.2 miejsce spotkań KDS-u
 siedziba Biura
 siedziba organizacji: PTTK Rejsy Solec 8
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne
(jakie?):……………………………………………………………………
…
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u: kwestie związane z Portem
Czerniakowskim, finansowanie działań na Wiśle, Święto Wisły, ochrona rpzyrody
na Wiśle.
2. Skład KDS-u

14

2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2013 r.

14



wg. stanu na 31 grudnia 2013 r.

24

2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
 tak
 nie
3. Regulamin KDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
 tak
 nie
4. Prezydium KDS-u
2
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczna członków Prezydium

3

5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
 tak
 nie
5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
 tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych

1

7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie

1

7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
 tak
 nie

5

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów: projekty planów związanych z przebudową
Portu Czerniakowskiego, działań w Porcie, Regulaminu Portu, ogłoszeń
konkursowych

9. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: trudno powiedzieć – jest to stała współpraca,
modyfikowana na bieżąco. W 2013 rozpoczęły się rozmowy nad scaleniem działań na
Wiśle prowadzonych przez Miasto.
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: przede wszystkim Święto Wisły ale wszystkie działania
pozainwestycyjne są w pewien sposób realizowane wspólnie.
9.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie:
Najczęściej zwykłe różnice zdań. W pewnym momencie pojawił się problem z
wracaniem do pewnych tematów już raz rozstrzygniętych (na podstawie
wcześniejszych rozwiązań Miasto podjęło już działania) – jednak mimo
sensowności merytorycznej KDS uznał że nie można przewracać głęboko
zaawansowanego projektu.
Jednak podstawowym problemem są duże oczekiwania Miasta co do działań
organizacji, przy znikomym – i co ważniejsze – bardzo niestałym
finansowaniu działań. Konkursów w zasadzie brak, lub pojawiają się na rok i
znikają, podobnie z małymi grantami. Święto Wisły – od swego początku nie
doczekało się konkursu na działania na wodzie! (za to jest konkurs na działanie
na lądzie, który w zasadzie jest zleceniem usługi). W tym roku (2014) ma nie
być w ogóle pieniędzy na działania w ramach Święta Wisły!!!
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy:
KASA! A bardziej dyplomatycznie: określone i stałe formy finansowania działań
nad i na Wiśle. Których obecnie w zasadzie brak.
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w KDS-ie: Piotr Kaliszek
Przewodniczący
Adres e-mail/ telefon piotr@nurt.com.pl 602 79 44 46
Data wypełnienia ankiety 3 marca 2014 r.

