PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY
Porządek obrad:
1.

Omówienie koniecznych zmian w regulaminie DKDS, ewentualne przyjęcie zmian przez DKDS
2. Strategia Rozwoju m. st. Warszawy- ogólne omówienie zagadnienia, sprawozdanie z prac WRPP
3. Wstępna dyskusja nad kierunkami prac DKDS w roku 2016, ( prosimy o przemyślenia, nad czym
warto pracować)
4. Sprawy różne i wniesione.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności
Zebranie otworzyła Roma Łojewska – Wiceprzewodnicząca Prezydium DKDS, która przewodniczyła zebraniu.

Ad 1
Ewa Wiśniewska, Sekretarz Prezydium DKDS przedstawiła zebranym potrzebę niewielkiej aktualizacji regulaminu
DKDS wraz z uzasadnieniem. Zebrani zgodzili się, że aktualizacja jest potrzebna i jednogłośnie w głosowaniu
jawnym uchwalili następujące zmiany:
Uchwała nr 1/2016 z dn. 22.02.2016 r.
Zmienia się Regulamin DKDS Ursynów w następującym zakresie:
& 3 otrzymuje brzmienie:
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1)

konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy
dzielnicy, w zakresie działalności danej komisji;

2)

opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 5 ust. 1
oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;

3)

delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych
rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego
w ramach małego grantu;

4)

wskazywanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2933);

5)

współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych
do mieszkańców;

6)

określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

7)

występowanie do władz Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;

8)

współpraca z WRDPP, KDS-ami, DKDS-ami i FDS.

Do pozycji: Zasady działania Komisji dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
Ustępujące Prezydium przekazuje następcom komplet dokumentów dotyczących prac DKDS.
& 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Komisji i Prezydium prowadzi Wiceprzewodniczący,
w dalszej kolejności Sekretarz.
& 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Protokoły z posiedzeń Komisji i zebrań Prezydium sporządza Sekretarz lub w razie jego nieobecności członek
Prezydium lub inna osoba wyznaczona przez prowadzącego zebranie. Prezydium odpowiada za terminowe
zgłoszenie zatwierdzonego tekstu do Urzędu Dzielnicy Ursynów do publikacji na stronach internetowych Dzielnicy
i Miasta.

Ad. 2
Ewa Wiśniewska przekazała zebranym informację, iż obecnie w Warszawie aktualizowany jest jeden
z kluczowych dokumentów, tj. Strategia Rozwoju m. st. Warszawy do roku 2030, ( obecna Strategia obejmuje
okres do roku 2010). Dokument ma powstawać w szerokiej partycypacji społecznej na każdym etapie, jednak
podstawy będą tworzone przez grupy robocze, następnie poddawane szerokim konsultacjom. Ewa Wiśniewska
w skrócie przeanalizowała:
- dostępne informacje dotyczące elementów strategii,
-przyczyn aktualizacji,
-przedstawiła informacje o ekspertach i składach grup roboczych i obszarze ich pracy
- planowany harmonogram prac
- informację o programach operacyjnych wraz z wątpliwościami, czy ich ewaluacja stanowi kanwę do aktualizacji
Strategii, gdyż nie wynika to dokładnie z dostępnych wiadomości- a jest to jej zdaniem bardzo ważny element.
Postawiła pytania i postulaty:
- W interesie organizacji pozarządowych oraz DKDS jest włączenie się w prace nad strategią na etapie jej
tworzenia, nie tylko konsultacji, chociażby poprzez przesyłanie do grup roboczych stanowisk i postulatów
dotyczących potrzeb społecznych na Ursynowie, pożądanej roli dzielnicy w różnych kontekstach funkcjonowania
metropolii.
- Pytanie, dlaczego nie znamy ewaluacji programów operacyjnych
- Pytanie, dlaczego w grupach roboczych nie ma przedstawicieli rad dzielnic
- Pytanie, dlaczego poszczególne grupy robocze składają się z różnych grup przedstawicieli, np. grupa do spraw
dzielnic zawężona jest wyłącznie do przedstawicieli urzędów poszczególnych dzielnic. Zdaniem E. Wiśniewskiejim szersza reprezentacja, tym większa pewność, że nie pominie się spraw różnych środowisk. Nawet konsultacje
nie dają gwarancji zauważenia braków.
Roma Łojewska i Ewa Wiśniewska stwierdziły, że dalsza partycypacja DKDS Ursynów dotycząca włączenia się
w prace nad Strategią będzie zależeć od członków DKDS, ich zainteresowania i pracy. W przypadku
zainteresowania, Prezydium podejmie starania, aby tę kwestię kontynuować w szerszym gronie.

Ad. 3
W związku z niewielką frekwencją członków DKDS na posiedzeniu nie zamyka się katalogu spraw, którymi
powinna zajmować się Komisja, jednak członkowie byli już wcześniej proszeni o propozycje- które mogli wysłać
drogą elektroniczną.
Obecni na posiedzeniu, mimo niewielkiej frekwencji, złożyli ważne i ciekawe propozycje:
- doprowadzić do lepszego poznawania się członków DKDS, ( przestawianie się, organizacja mniej formalnego
spotkania,…), jest to ważne dla młodszych organizacji,
- aktualizacja danych organizacji na stronie DKDS, wykonanie przekierowania, ( linki) do stron organizacji
- wprowadzenie linków do przydatnych stron, ( np. BORIS, NGO.PL, inne)

- szkolenia ( wewnętrzne, ewentualnie zewnętrzne) dla młodszych organizacji, tj. przygotowanie ściągawki, jak
aplikować o środki finansowe i jak je rozliczać, dzielenie się doświadczeniem
- rozwiązania w zakresie środowiskowego systemowego wsparcia osób niesamodzielnych,
( np.niepełnosprawnych, starszych) w zakresie mieszkalnictwa, opieki, zdrowia i aktywności
- promocja wolontariatu
- zachęcanie członków DKDS do włączania się w Dialog Obywatelski na terenie Warszawy- branżowe KDS-y,
Forum, WRPP i pilnowanie spraw swoich beneficjentów i podopiecznych.

Ad. 4
Termin następnego zebrania ustalono na dzień 4 kwietnia 2016 r., godz. 17.
Na tym Roma Łojewska zakończyła zebranie.

Protokół sporządziła Ewa Wiśniewska, uwagi do protokołu można zgłaszać do dn. 28 lutego 2016 r. na adres:
maja3@xl.wp.pl
Po tym terminie protokół zostanie przesłany do publikacji.

