Warszawa 08.11.2018

PROTOKÓŁ POSIEDZENIE DKDS DZIELNICY WAWER
Obrady komisji rozpoczęły się o godzinie 17:30
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
2. Zebranie podpisów na liście która stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Na posiedzeniu była także obecna pani Anna Czyżewska oraz naczelnicy wydziałów
Urzędu Dzielnicy Wawer, którzy przedstawili projekty konkursów.
Pan Michał Zagrodzki, naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń.
Pan Radosław Ziółkowski, naczelnik wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
3. Pan Michał Zagrodzki przedstawił propozycje konkursów swojego wydziału. Po krótce
je omówił i odpowiadał na pytania członków Komisji. Z ważniejszych punków:
- obecnie większość konkursów jest jedno roczna, od roku 2019 w będą ogłaszana
okres 3 lat
- Konkursy są kontynuacją działań które trwały do tej pory
- Dwa konkursy są w formie wsparcia (jeden zakłada 5% a drugi 10% wkładu
własnego oferenta) reszta w jest w formie powierzenia.
- Ponowiony jest konkurs wsparcia świetlic opieki dziennej
- Propozycja zmiany zapisu w konkursie dla seniorów, dotyczącego uściślenia miejsca
zapewniającego seniorom dożywianie (dożywianie dotyczy domu dziennego pobytu a
nie każdej palcówki sieci dla seniorów).
4. Następnie pan Radosław Ziółkowski przedstawił propozycje konkursów swojego
wydziału. Po krótce je omówił i odpowiadał na pytania członków Komisji. Z
ważniejszych punków:
- Wszystkie konkursy są w formie wsparcia przy wkładzie własnym oferenta minimum
10%
- Propozycja obniżenia wieku dzieci które mogą być szkolone w ramach złożonej
oferty z 6 lat na 4
-Propozycja zwiększenia kwoty w konkursie Szkolenie i doskonalenia kadry kultury
fizycznej
- Wyjaśnienie dwóch ścieżek dotacyjnych (dzielnicowe i miejskie) oraz zasad
wyliczania kwot na zawodnika.
5. Członkowie Komisji mają możliwość składania opinii i uwag do rzeczonych projektów
konkursów do dnia 21.XI.2018r. do pana Michała Zagrodzkiego. Konkursy zostaną
ogłoszone do dnia 26.XI.2018r.
6. Propozycje włączenia się organizacji należących do komisji do imprez dzielnicowych
takich jak:
- Urzecze na przełomie maja i czerwca

- Wawerski dzień sportu we wrześniu.
Musimy się zorientować ile organizacji jest chętnych na udział w tej imprezie.
Zgłoszenia będą wysyłane do przewodniczącego Komisji.
7. Ustalona została data kolejnego posiedzenia DKDS na dzień 10 stycznia 2019 r na
godzinę 17:30. Miejsce zostanie określone bliżej terminu.
8. Na tym obrady zakończono.

