Protokół z posiedzenia DKDS Ursynów w dniu 17 czerwca 2015 r., godz. 9:00, sala 136
w Ursynowskim Ratuszu.
Pani Katarzyna Oleszkiewicz otworzyła spotkanie.
1. Pani Katarzyna Oleszkiewicz przedstawiła podsumowanie działalności DKDS Ursynów
w pierwszym półroczu 2015 roku.
2. Pani Martyna Pawelczyk zaprezentowała informację dotyczące Pikniku Aktywni i Mobilni,
który odbędzie się 20 czerwca 2015 roku o godz. 10:00-15:00 na terenie zielonym przed
Ratuszem. Będzie można zobaczyć sprzęt dla osób niewidomych, prawo jazdy dla osób
niewidomych, darmowe badania logopedyczne, 3 punkty gastronomiczne, 6 namiotów, podest
sceniczny, radioursynów.pl , koncerty, prezentacja Fundacji "CHCE POWIEDZIEĆ". Będą
dwa namioty z Dzielnicy Ursynów i mieszkańcy będą mogli zagłosować na projekty
z budżetu partycypacyjnego. Będą rozdawane bilety do Multikina w wielkości 500 sztuk.
3. Pani Krystyna Siellawa-Kolbowska przedstawiła działalność fundacji, którą reprezentuje:
Instytut Badań nad Podstawami Demokracji. Fundacja powstała w 1995 roku na Ursynowie.
Pierwszym projektem był Projekt Edukacji Obywatelskiej skierowany do młodzieży
Ursynowskiej aby ją mobilizować do bycia aktywnym obywatelem. Pomagają zmobilizować
się mieszkańcom aby być aktywnym w sferze publicznej.
4. Pani Wiesława Szwed przedstawiła aktualną sytuację w dziedzinie Budżetu
Partycypacyjnego. 85 projektów dopuszczono do głosowaniu do Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2016 w Dzielnicy Ursynów. Najprościej głosować przez Internet (trzeba maila
zaakceptować otrzymawszy maila zwrotnego). Można głosować na kilka projektów. Trzeba
zliczyć kwoty podane na wszystkie projekty, na które zagłosowaliśmy (jeśli papierowo
wypełniamy) a w Internecie sam system zlicza kwoty. Mogą niepełnoletni głosować ale
trzeba dołączyć zgodę prawnego opiekuna. Głosować mogą osoby które mieszkają
w Warszawie. Można oddać głos tylko w jednej dzielnicy. Mogą głosować cudzoziemcy
w WOM-ie. Można głosować od 16 do 26 czerwca 2015 r.
5. Pan Jerzy Chudzyński przedstawił prośbę aby elektronicznie zgłosić kandydatów DKDS
Ursynów do konkursu, który zostanie ogłoszony w najbliższym okresie w zakresie Kultury.
6. Fundacja "Rodzice Szkole" zgłasza wniosek o powołanie Koordynatora do Spraw
Konsultacji Społecznej. Jako Dzielnica Ursynów w tej chwili nie ma Koordynatora
ds. Konsultacji Społecznej. Jako DKDS Ursynów złożymy prośbę do Zarządu Dzielnicy
o powołanie Koordynatora ds. Konsultacji Społecznej.
7. Prezydium DKDS Ursynów sprawdzi czy poszło pismo do Zarządu Dzielnicy Ursynów
w sprawie przywrócenia środków na konkursy dotacyjne z przed 2 lat. Jeśli nie było wysłane
pismo to Prezydium złoży do Zarządu Dzielnicy Ursynów.
8. Kolejne spotkanie planujemy na 21 września 2015 rok o godz. 17:00.
Sprawozdanie sporządził:
Jacek Weigl - sekretarz DKDS Ursynów

