Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego ds. Muzyki w 2016 roku
(proszę podać nazwę KDS-u)
działającej przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę Biura)
1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u

9

1.2 miejsce spotkań KDS-u
 siedziba Biura
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne (jakie?): Urząd m.st.Warszawy
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u .
konsultacje ogłoszeń konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursów, konsultacje
programu współpracy, udział członków KDS w pracach zespołów roboczych.
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
2. Skład KDS-u

15

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


wg. stanu na 1 stycznia 2016 r.

27



wg. stanu na 31 grudnia 2016 r.

28

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

5

4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczna członków Prezydium

4

5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
 tak
 nie

15

5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych: system ekspercki, zdania konkursowe, nominowanie
projektów do konkursu S3EKTOR, konsultacje programów operacyjnych do PRK
(Bendyk, Huasner)
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

15

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

3

8.3 nazwy konsultowanych dokumentów Roczny Program Współpracy, Zintegrowany
Program Rewitalizacji, Program Rozwoju Współpracy Miasta i Organizacji
Pozarządowych.

9. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
10. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione w ankiecie) Wspólne
posiedzenia 4 KDS-ów działających przy Biurze Kultury, wspólne posiedzenia
prezydiów 4 KDS-ów działających przy Biurze Kultury, prowadzenie profilu na
Facebooku i strony internetowej.
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w KDS-ie - Paweł Kos-Nowicki
Adres e-mail/ telefon pkn@fnok.pl, 604 826 986
Data wypełnienia ankiety 31 stycznia 2017 r.

