Warszawa, 2013-01-21

Protokół nr 1/13
z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 21.01.2013 roku.
Porządek obrad – w załączeniu.
Lista obecności – w załączeniu.
Obecność 9-ciu Przedstawicieli ngo pozwala na podejmowanie uchwał.
Przewodniczący Prezydium odczytał protokół nr 1/12 celem przypomnienia uchwał
podjętych podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w roku 2012.
Przewodniczący Prezydium odczytał sprawozdanie z działalności DKDS Ursus w
roku 2012. W głosowaniu jawnym przedstawiciele organizacji przyjęli sprawozdanie
jednogłośnie.
Przewodniczący zapoznał zebranych z drukiem „Sprawozdanie z działalności DKDS
w 2012 roku” celem naniesienia ew. poprawek i przesłania go do Urzędu m.st.
Warszawy.
W sprawach wniesionych Przewodniczący zapoznał zebranych z pracami Komisji
Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego (której członkiem
jest także przedstawiciel DKDS Ursus) w zakresie propozycji uzupełnienia procedury
uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego stosowanej w Warszawie.
Przystąpiono do dokonania wyboru członków Prezydium DKDS Ursus. W związku z
różnicą zdań na temat formy głosowania, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne
na przygotowanych w tym celu kartach do głosowania. Karty zawierały nazwiska
wszystkich przedstawicieli organizacji zrzeszonych w DKDS Ursus w porządku
alfabetycznym. Należało postawić znak x przy nazwisku max. 5-ciu przedstawicieli
obecnych na zebraniu (wszyscy obecni na zebraniu wyrazili zgodę na kandydowanie
do składu Prezydium). Głosowanie na przedstawiciela nieobecnego na zebraniu
czyniło ten głos nieważnym. Następnie podsumowano wyniki głosowania i odczytano:
1. Bednarska Zofia

8 głosów

2. Czarnecka Magdalena

1 głos

3. Faliszewski Robert

9 głosów

4. Finogenow Andrzej

8 głosów

5. Gutkowski Janusz

6 głosów

6. Iwaniukowicz Bożena

1 głos

7. Kułach Agnieszka

1 głos

8. Malinowska Diana

9 głosów

Zebrani podjęli uchwałę o wyborze i ukonstytuowaniu się Prezydium DKDS Ursus na
kadencję 2013-go roku (uchwała nr 1/13) w następującym składzie:
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1. Andrzej Finogenow

Przewodniczący Prezydium

2. Robert Faliszewski

Wiceprzewodniczący Prezydium

3. Zofia Bednarska

Sekretarz

4. Janusz Gutkowski

Członek Prezydium

5. Diana Malinowska

Członek Prezydium

W sprawach różnych Pani Bożena Iwaniukowicz zadała pytanie dotyczące ogłoszonej w
Internecie „Akcji Miasto”. Przewodniczący poinformował zebranych, że każda z informacji
przesyłanych przez Urząd Miasta lub inne organizacje – jest niezwłocznie przekazywana do
naszych organizacji celem ew. wykorzystania. O sposobie wykorzystania tych informacji
decydują same organizacje.
W dalszej części zebrani dzielili się informacjami n.t. działalności swoich organizacji.
Na tym zebranie zakończono.
Protokółowała:
Opracował:
Zofia Bednarska
Andrzej Finogenow
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