Warszawa, 2012-04-23

Protokół nr 2/12
z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 23.04.2012 roku.
Porządek obrad – w załączeniu.
Lista obecności – w załączeniu.
Obecność 12-tu Przedstawicieli ngo pozwala na podejmowanie uchwał.
Zebranych powitał Przewodniczący DKDS Ursus Andrzej Finogenow.
Ad p-kt 1. Przewodniczący Prezydium zapoznał zebranych z dokumentacją zgłoszeniową
Polskiego Związku Wędkarskiego koło nr 79 w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
stwierdzając kompletność przedstawionych dokumentów. Zebrani jednogłośnie przegłosowali
Uchwałę nr 5/12 o przyjęcie Koła nr 79 P.Z.W. w skład DKDS Ursus.
Ad p-kt 2 i 3. Na spotkanie przybył (zaproszony wcześniej) Wiceburmistrz Dzielnicy Pan
Janusz Warakomski. Omówił prace Zarządu Dzielnicy w 1-szym kwartale b.r. skupiając się w
szczególności na sprawach mieszkaniowych. Poinformował jednocześnie, że Dzielnica Ursus
jako jedna z dwóch na dziesięć pretendujących będzie realizowała program Unii Europejskiej
„Wychodzenie z bezdomności” W dalszej dyskusji padły pytania dotyczące budowy nowych
budynków komunalnych, które stwarzały by możliwość zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych nisko sytuowanych rodzin. Dzielnica posiada działkę budowlaną przy ul.
Regulskiej wraz z potrzebną dokumentacją, lecz w związku z brakiem – w chwili obecnej –
środków na realizację inwestycji, będzie ona realizowana w terminie późniejszym.
Kolega Bronisław Staniszewski zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia opieki nad dziećmi
przebywającymi w „Acherówce” gdyż zabezpieczenie pomieszczeń będących na 1-szym
piętrze budynku nie jest wystarczające. Należy też poprawić, lub usprawnić istniejącą
wentylację w budynku, gdyż w obecnej chwili nie spełnia ona swych zadań. Należało by
także zakupić tablice informacyjne dla użytkowników budynku, gdyż rozwieszanie ogłoszeń
na drzwiach wejściowych szpeci, oraz dezinformuje zainteresowanych.
Kolega Janusz Ptasiński przedstawił historię budynku z okresu przed jego rewitalizacją, gdzie
skupiała się duża liczba organizacji pozarządowych, a obecnie jest ich tu mało, co ma także
wpływ na ich integrację.
Kolega Jan Trawczyński zwrócił uwagę na brak patroli Straży Miejskiej na terenie Dzielnicy
a w szczególności w parkach i wokół szkół. Należało by jednocześnie uczulić patrole na
właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach.
Kolega Robert Faliszewski zaproponował, by na następne spotkanie zaprosić przedstawiciela
Straży Miejskiej.
Koleżanka Alicja Pilecka zgłosiła postulat przywrócenia kursowania autobusu 177 do Urzędu
Dzielnicy, gdyż w chwili obecnej osoby nieposiadające własnego środka transportu mają
trudności z dotarciem do Urzędu.
Kolega Robert Faliszewski poinformował zebranych na temat działalności firmy
developerskiej „Celtic” na terenach po byłych zakładach przemysłu ciągnikowego.
Koleżanka Bożena Iwaniukowicz zadała pytanie odnośnie możliwości przekazywania
używanego (zdekapitalizowanego) sprzętu komputerowego na rzecz ngo.
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W ostatnim słowie Burmistrz zaprosił zainteresowanych na bezpośrednie konsultacje w
biurze Urzędu Dzielnicy.
W sprawach wniesionych Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem Wydziału Oświaty
i wychowania tut. Urzędu dotyczącym wydelegowania dwóch przedstawicieli DKDS do
komisji konkursowych.
W skład komisji konkursowej wejdą Panie Alicja Pilecka i Bożena Iwaniukowicz.
Na tym zebranie zakończono.
Protokółowała:
Zofia Bednarska

Opracował:
Andrzej Finogenow
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