Protokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z dnia 14 marca 2019 roku o godz. 17:30
Miejsce spotkania: Chata z Pomysłami przy ul. VI Poprzecznej 23 Warszawa-Anin
1. Przywitanie i rundka zapoznawcza
W spotkaniu wzięli udział dotychczasowi członkowie Komisji
2. SEKTOR 2018.
Pan Michał Zagrodzki po krótce przedstawił inicjatywę pozarządowa zgłoszoną do konkursu
SEKTOR
1 inicjatywa z Wawra, Caritas diecezji Warszawsko - praskiej „Wawerski senior – dojrzały,
aktywny, z pasją””
Sama rekomendacja, bez potrzeby uzasadnienia. Wynik głosowania:
•
•
•

6 za
2 wstrzymujące się
0 przeciwko
DKDS Wawer rekomendował w/w projekt.

3. Pismo p. Kaliny Eibl
Propozycja współpracy z dzielnicą w zakresie wymienionym w piśmie intencyjnym.
Rzeczone pismo zostanie przesłane dalej do członków DKDS.
4. Podsumowanie pracy DKDS w 2018 roku
Przewodniczący poinformował że rzeczone podsumowanie wraz z protokołem z ostatniego
posiedzenia DKDS zostało już umieszczone na stronie
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-w-dzielnicywawer
Przekazane także informacje z maila od p. Ewy Kolankiewicz z dnia 11.02.2019 nt. nie
wywiązywania się przez niektóre KDSy z obowiązku informacyjnego.
5. Rozstrzygnięte konkursów ofert na 2019 rok
Przełożone na kolejne spotkanie ponieważ nie było jeszcze wszystkich wyników
Pojawił się głos, że wiele problemów z ostatecznym rozstrzygnięciem jest po stronie
organizacji które ociągają się ze swoimi czynnościami (np. poprawa kosztorysu, podpisanie
umowy etc.)
Przewodniczący po krótce przedstawił sytuację z komisją sportu i potrzebą ponownego jej
powołania z powodu wykreślenia go z pierwotnego składy konkursowego.
Poruszyliśmy także dość absurdalną sytuację kiedy Miasto „mieli” własne pieniądze
przyznawane w ramach dotacji na wynajem własnych obiektów, tracony jest na tym VAT.
Pomysłem są bony dla organizacji na wynajem

6. Forum DKDS
Przedstawicielem został p. Bartosz Mróz
7.

Nowe wzory sprawozdań
Nowe wzory rozliczenie z wykonanie zadania ale rachunkowość nie zmieniona kosztorys tylko
ocenie wiarygodności poziomu tego co chcemy zrobić.
Sprzeczność z ustawą o rachunkowości, US może kontrolować, rozliczenie dotacji przez
samorząd terytorialny, powołany zespół Umowa społeczna; biuro edukacji.
Trzeba udowodnić na jakim poziomie zdefiniowany problem został rozwiązany co może
powodować rozbieżności w ocenie końcowej projektu.

8. Plan pracy 2019
Jeszcze raz spojrzeliśmy na Ramowy Plan Pracy Komisji na rok 2019, nie było uwag w
stosunku do tego co ustaliliśmy na poprzednim spotkaniu więc w takiej formie zostanie
przekazany do zamieszczenia na stronie
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-w-dzielnicywawer
9. Aktualizacja danych na stronie urzędu
Przewodniczący Bartosz Mróz zgłosił Panu Michałowi Zagrodzkiemu potrzebę aktualizacji
danych tyczących NGOsów na stornie urzędu dzielnicy:
http://wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad/kultura
Obecnie są tam informacje z 2015 roku.
Na kolejnym spotkaniu trzeba będzie pomyśleć w jakim zakresie DKDS może pomóc w
utrzymywaniu tej strony.
10. Rada seniorów
Przedstawiciel Komisji Pan Andrzej Tomaszczyk wziął udział w 1 obradach rzeczonej.
11. MALe
Temat zreferował Pan Andrzej Tomaszczyk. Warszawa próbuje wdrażać program ale idzie z
oporami. MAL to miejsce ale merytorykę muszą wymyśleć mieszkańcy i tu jest problem że nie
ma komu tym zarządzać i animować. Powinno się to opierać na pracy wolontariackiej
możliwość realizacji małych rzeczy.
W Warze jest ok. 12 MALi ale tylko 3 mają faktyczny potencjał:
a) Agrestowa 1, dobra lokalizacja i długa tradycja
b) Błękitna, na razie jest na etapie tworzenie i jest problem z dostępnością.
c) MAL w osiedlu Lad, niewielki budyneczek, na razie bez planu na imprezy i inne
wydarzenia, prowadzony wolontariacko.
d)
12. Następne spotkanie DKDS
Następne spotkanie zostało ustalone na dzień 14 maja g 17:30 ; miejsce wybierzemy bliżej
terminu i dołożymy starań żeby obecny był burmistrz. Na razie roboczo podamy miejsce
urząd dzielnicy.
13. Urzecze
Przewodniczący Bartosz Mróz nawiążę kontakt z podmiotami które prowadzą imprezę,
niezależnie od spotkań DKDS dla chętnych organizacji zrobimy spotkanie robocze tyczące
tego tematu.

14. Lepsze poznanie organizacji
Przedstawicielka Caritas zaproponowała żeby w celu lepszego, wzajemnego poznania
organizacji na kolejnym spotkaniu każdy członek przedstawił czym obecnie się zajmuje na
terenie naszej dzielnicy. Jeśli nic obecnie nie prowadzi każdy może opowiedzieć o ostatniej
inicjatywie którą prowadził. W jej odczuciu organizacje nadal mało wiedzą o sobie, co
konkretnie robią a więc i w jakim zakresie mogłyby współpracować. (Uwaga B. Mróz, ja się
bardzo przychylam do tej sugestii i ze swojej strony na pewno coś przygotuję.)
15. Na tym obrady zakończono

Protokół sporządził Bartosz Mróz

