Protokół spotkania DKDS Ursynów z dnia 12. 12. 2016 r.
Porządek obrad:
1. Budżet partycypacyjny.
2. Bal Noworoczny.
3. Spotkanie integracyjne członków DKDS.
4. Terminarz spotkań w nowym roku.
5. Sprawy różne.
W spotkaniu DKDS uczestniczy pani Aleksandra Piszczorowicz, która od miesiąca pełni funkcję
Naczelnika Wydziału Promocji.
Ad 1
Budżet Partycypacyjny - przewodniczący Komisji Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie pan
Marek Kraśnicki przedstawił jak wygląda praca nad BP w Warszawie. Jest to już 4 edycja BP.
Poszczególne dzielnice w imieniu miasta przekazują pieniądze do podziału na poszczególne
zgłaszane przez mieszkańców projekty. To mieszkańcy przedstawiają propozycje projektów
i następnie wszyscy mieszkańcy Warszawy decydują o ich przyjęciu do realizacji (najlepsze
wygrywają). W skład Komisji przygotowującej całą procedurę BP na Ursynowie wchodzą:
przedstawiciele organizacji społecznych, mieszkańców, klubów radnych oraz przedstawiciel
Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej Ursynowa, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy.
Ursynów jest podzielony na 3 rejony. Jest do podziału 6,3 mln zł na trzech obszarach - Zielony
Ursynów, Północny Ursynów, Południowy Ursynów. Jeden projekt nie może być większy niż 10%
całego budżetu, czyli 630 tyś. zł. Projekt musi być adresowany do ogółu mieszkańców, a nie dla
poszczególnej szkoły/instytucji/osoby/organizacji. Projekty zgłasza się od 1 grudnia 2016 do 23
stycznia 2017 roku.
Zgłoszono problem do przeanalizowania, w jaki sposób zweryfikować projekty przed
opublikowaniem ich do ogólnego głosowania.
Pani Halina Kosicka – przedstawiciel DKDS Ursynów w Radzie Seniorów została powołana
do Zespołu ds. BP, będzie na bieżąco informować o postępach prac tej komisji.
Ad 2
Pan Jacek Weigl potwierdził, że Ursynowski Bal dla osób z niepełnosprawnością odbędzie się
25 stycznia w godz. 16.00 - 18.30 w sali 136 w Urzędzie Dzielnicy.
Zgłoszono potrzeby:
- pomoc przy zabawie: organizacje zgłaszają się do pani Ewy Wiśniewskiej bezpośrednio,
- pomoc przy dekorowaniu: koordynuje Joanna Kołodziejczyk,
- pomoc przy sprzątaniu: pomogą wszystkie organizacje,
- propozycje różnych zabaw: prośba o skontaktowanie się do Fundacji „Hand to Hand”
z prośbą o występ dzieci.

- wykonanie masek i kotylionów: wolontariusze z gimnazjów mogą pomóc podczas robienia
masek, zostanie wysłany przez Wydział Oświaty list z prośbą o włączenie się poszczególnych
szkół i gimnazjów w tą akcję. Ela Kamińska przygotuje pismo, które zredaguje pan Jacek
Weigl i prześle do Wydziału Oświaty. Pani Ela Kamińska zapyta Rady Rodziców czy szkoły/
gimnazja włączą się w zbieranie na zabawki dla osób niepełnosprawnych.
- Nagrody: parę poduszek, oraz innych gadżetów postara się zorganizować Wydział Promocji,
- Fundacja MANZANA: postara się zorganizować chustę Klanzy oraz zorganizować kilka
zabaw ruchowych przy współpracy z wodzirejem (którego na razie jeszcze nie ma),
- Sprawy techniczne: nagłośnienie oraz mikrofony zorganizuje pan Bartosz Zawadzki
z Projektu Ursynów,
- Poszukujemy urządzenia tworzącego dym, oraz urządzeń tworzących baniek mydlanych,
- Magda Dąbrowska zaproponowała, że zorganizuje jedno artystyczne wystąpienie (śpiew ze
strojami),
- Naczelnik Wydziału Promocji pani Aleksandra Piszczorowicz zaproponowała udostępnienie
przebrania „Misia Ursynowskiego”. Jacek Weigl, Jarek Pańczak oraz Bartosz Zawadzki będą
się przebierać na zmianę w strój Misia.,
- Pan Jacek Weigl zwróci się do Hospicjum z prośbą o udostępnienie Foto budki (wówczas
zdjęcia z Misiem będą wielką pamiątką dla każdego),
- Pani Anna Peszyńska zebrała osoby, które mogłyby pomóc w poszczególnych dziedzinach.
- Plakat informujący o wydarzeniu przygotuje Urząd Dzielnicy.
Ad 3
Ustalono, że spotkanie integracyjne dla członków DKDS Ursynów odbędzie się 12 stycznia 2017
o godz. 19.00 w Klubotece Dojrzałego Człowieka. Impreza ma charakter składkowy.
Ad 4
Ustalono terminarz spotkań DKDS Ursynów na najbliższe miesiące:
23 stycznia, 27 lutego, 20 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 12 czerwca.
Ad 5
- Pani Iwona Janowska przedstawiła informator/prospekt "Ursynów przyjazny Seniorom".
- Poczta DKDSursynow@gmail.com już działa (dziękujemy pani Eli Kamińskiej) i z tego adresu
będą wysyłane maile do wszystkich członków DKDS Ursynów. Jest prośba, aby każda
organizacja wypełniła odpowiedni formularz, który prześlemy mailem do każdej organizacji,
aby uaktualnić listę członków/organizacji należących do DKDS Ursynów.
Na tym obrady zakończono.
Protokół sporządził Jacek Weigl – przewodniczący DKDS Ursynów.

