Warszawa, 2013-10-01

Protokół nr 3/13
Z plenarnego zebrania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy w dniu 30.09.2013 roku.
• Porządek zebrania – w załączeniu.
• Lista obecności przedstawicieli – w załączeniu.
Obecnych na zebraniu przywitał Przewodniczący Prezydium DKDS Ursus stwierdzając
jednocześnie posiadanie kworum dla podejmowania uchwał.
Przewodniczący powitał przedstawicieli Urzędu Dzielnicy: Naczelnika Wydziału Kultury i
Promocji Urzędu Dzielnicy w osobie Pani Aleksandry Magiereckiej, oraz Kierownika
Zespołu Sportu i Rekreacji, Pana Norberta Pyzę. Osoby te będą koordynatorami prac
powstającego Zespołu d/s. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
1. Przedstawiciele Urzędu poinformowali szczegółowo o założeniach projektu
dotyczącego działania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego zalecając by organizacje
pozarządowe zgłaszały swoich przedstawicieli do składu Zespołu. Następnie odbyła
się dyskusja w ramach której zainteresowani zgłosili wiele pytań związanych z
przyszłym Budżetem Partycypacyjnym otrzymując m.in. przykłady z Łodzi i
Poznania, gdzie ten system już działa tyle że bez podziału na dzielnice, jak to będzie
miało miejsce w Warszawie.
2. Zapoznano się z zamierzeniami i działalnością nowych organizacji pretendujących do
udziału w pracach DKDS Ursus:
• Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, pensjonat socjalny św. Łazarza
• Fundacja na rzecz rozwoju lokalnego „Złoty Środek”.
W wyniku głosowania obecni na zebraniu przedstawiciele podjęli uchwałę o przyjęciu
wyżej wymienionych organizacji w skład DKDS Ursus. (załącznik Uchwała nr 4/13).
3. W dalszej części spotkania nastąpiła dyskusja dotycząca osiągnięć, zamierzeń i
trudności związanych z prowadzeniem działalności. Na szczególną uwagę zasługuje tu
wypowiedź Pani Diany Malinowskiej z Mazowieckiej Fundacji Opieki nad
Zwierzętami dotycząca problemów z utrzymaniem i eksploatacją budynku
stanowiącego własność Miasta a wynajętego od ZGN Ursus. Jest to budynek
„powarsztatowy”, źle utrzymany, niedocieplony z pojedynczymi oknami. W okresie
zimowym ucieczka ciepła jest niebagatelna, a system ogrzewania gazowego datuje się
na lata 60-te ubiegłego wieku z piecem gazowym typu „Środowski” którego
sprawność jest w granicach 20%. W tej sytuacji Fundacja zmuszona jest przeznaczać
ogromne środki finansowe na ogrzewanie ze swoich mizernych funduszy.
Pani Diana Malinowska zaapelowała o pomoc w pozyskaniu środków celowych na
ogrzewanie, gdyż dotychczasowi sponsorzy chętnie dofinansowują działalność
statutową Fundacji nie zdając sobie sprawy z problemów związanych z utrzymaniem
budynku. Dotychczasowe próby pozyskania tych środków lub ulg nie przyniosły
rezultatu, a dług rośnie.
Na tym zakończono zebranie w oczekiwaniu na kolejne spotkanie w sprawie budżetu
partycypacyjnego.
Protokółował: Andrzej Finogenow

