Regulamin pracy
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy działa
na podstawie uchwalanego co rok programu współpracy m.st. Warszawy z
organizacjami pozarządowymi i jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem
organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, które
prowadzą działalność na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy lub są na jej
terenie zarejestrowane .

Postanowienia ogólne
§1
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
zwana dalej Komisją, ma charakter inicjatywno – doradczy
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
2. programie – rozumie się przez to roczny program współpracy m.st. Warszawy z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie;
3. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4. Mieście – rozumie się przez to m.st. Warszawa;
5. Dzielnicy – rozumie się przez to Dzielnicę Ochota m.st. Warszawy;
6. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 ustawy;
7. Forum - rozumie się przez to Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy;
8. Zespołach – rozumie się przez to Zespoły ds. opiniowania ofert na realizację
zadań publicznych;
9. Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
10.stronie Miasta – rozumie się przez to adres internetowy www.um.warszawa.pl/ngo
11.stronie Dzielnicy – rozumie się przez to adres internetowy www.urzadochota.waw.pl
12.Przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji;
13.Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Komisji;
14.Przedstawicielu – rozumie się przez to przedstawiciela Miasta delegowanego
przez Burmistrza Dzielnicy Ochota;
15.Komisji – rozumie się przez to Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego
Dzielnicy Ochota.
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§3
Do zadań Komisji naleŜy w szczególności:
1. opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych
dotyczących sfery działalności organizacji pozarządowych wydawanych przez
organy dzielnicy;
2. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi
w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie;
3. delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach opiniujących oferty o
przyznanie dotacji;
4. współpraca z Dzielnicą Ochota w obszarach wszystkich działań kierowanych do
mieszkańców m.st. Warszawy;
5. określanie potrzeb społecznych i obywatelskich oraz sposobu ich zaspokajania;
6. występowanie do władz dzielnicy Ochota i m.st. Warszawy z odpowiednimi
wnioskami w zakresie swojej działalności;
7. aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego.
Zasady działania Komisji
§4
1. W skład dzielnicowej komisji wchodzi po jednym przedstawicielu
zainteresowanych organizacji, działających lub zarejestrowanych w Dzielnicy
Ochota, oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez
Burmistrza Dzielnicy.
2. Liczba członków Komisji nie jest zamknięta.
3. KaŜdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
4. Burmistrz dzielnicy niezaleŜnie od liczby delegowanych przedstawicieli dysponuje
jednym głosem.
§5
Praca w komisji ma charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia, takŜe
w postaci ryczałtowej (diety).
§6
1. Komisja spotyka się na posiedzeniach co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia są jawne i otwarte. KaŜde posiedzenie jest protokołowane, a
protokoły zamieszczane na stronie internetowej Miasta. Ogłoszenia o terminach
kolejnych posiedzeń komisji zamieszczane będą na stronie Miasta, na co najmniej
5 dni przed spotkaniem.
3. Komisja moŜe powoływać zespoły tematyczne.
4. Spotkania Komisji odbywają się w miejscach wskazanych przez
Przewodniczącego w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy.
5. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Urząd Dzielnicy Ochota.
§7
1. Komisja wyraŜa swoją wolę w formie uchwał, podejmowanych w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
2. W sprawach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
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3. Na pierwszym posiedzeniu w roku, Komisja wybiera na roczną kadencję Przewodniczącego oraz od 2 do 7 członków Prezydium, w tym Sekretarza oraz
zastępcę Przewodniczącego. Kandydatów na Przewodniczącego oraz członków
Prezydium zgłaszają członkowie Komisji. Wybór następuje poprzez głosowanie
oddzielne na kaŜdego kandydata. JeŜeli w okresie trwania kadencji nastąpi vacat
funkcji Przewodniczącego lub członka Prezydium, członkowie Komisji na
najbliŜszym posiedzeniu wybierają odpowiednio Przewodniczącego lub członka
Prezydium, którego kadencja wygasa w dniu wyboru Przewodniczącego na rok
następny.
§8
Do zadań Przewodniczącego naleŜy w szczególności:
1. Kierowanie pracami Prezydium i Komisji.
2. Reprezentowanie Komisji na zewnątrz.
3. Przygotowywanie programów posiedzeń Komisji i Prezydium, przewodniczenie
posiedzeniom.
§9
Do zadań Prezydium naleŜy w szczególności:
1. Przygotowywanie posiedzeń Komisji.
2. Powoływanie w porozumieniu z Komisją przedstawicieli do zespołów, zwłaszcza
ds. opiniowania ofert.
3. Zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Komisji oraz zapewnianie ich publikacji na
stronie internetowej Dzielnicy Ochota i m.st. Warszawy.
4. Inicjowanie działań Komisji.
§ 10
1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Komisji i Prezydium,
prowadzi zastępca Przewodniczącego.
2. Protokoły z posiedzeń Komisji i zebrań Prezydium sporządza Sekretarz lub
w razie jego nieobecności członek Prezydium. Osoba sporządzająca protokół
odpowiada za zgłoszenie zatwierdzonego tekstu do Urzędu Dzielnicy Ochota
do publikacji na stronach internetowych Dzielnicy Ochota i m.st. Warszawy.
§ 11
1. Prezydium spotyka się na zebraniach w zaleŜności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niŜ raz na 6 tygodni.
2. Prezydium wyraŜa swoją wolę w formie uchwał, podejmowanych zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków. W
przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący lub
zastępca Przewodniczącego - prowadzący zebranie.
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia na spotkaniu Komisji.
Muszą być one uwzględnione w planowanym porządku obrad, a następnie
zatwierdzone w trakcie głosowania, zwykłą większością głosów.
2. Regulamin pracy Komisji wchodzi w Ŝycie z dniem jego uchwalenia przez
Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
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