Warszawa, 2011-10-10

PROTOKÓŁ NR 4/11
z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 1010.2011r.
Lista obecności w załączeniu.
Obrady Komisji otworzył Wiceprzewodniczący Prezydium DKDS Ursus Kolega Robert
Faliszewski informując zebranych o absencji Przewodniczącego spowodowanej wyjazdem
zagranicznym.
Został odczytany porządek zebrania:
1. Odczytanie Protokółu nr 3 z posiedzenia DKDS Ursus w dniu 11.07.2011r.
2. Informacja n/t. Uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
20.06.2011r. w sprawie ustanowienia Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla
Portów Lotniczych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wraz z wyjaśnieniami.
3. Przedstawienie wyników prac Komisji wspólnej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy i Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w zakresie opiniowania ofert
w drugim konkursie dotyczącym upowszechniania sportu i rekreacji.
4. Przedstawienie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Ursus w sprawie
przyjęcia organizacji w skład DKDS Ursus i podjęcie stosownej uchwały.
5. Sprawy różne i wniesione.
Zebrani przyjęli porządek obrad bez poprawek.
Ad. 1 Wiceprzewodniczący odczytał Protokół nr 3/11 z poprzedniego posiedzenia DKDS
Ursus z dnia 11.07.2011r. Protokół został przyjęty jednogłośnie – bez uwag.
Ad. 2 Zasady składania wniosków do Portów Lotniczych, dotyczących roszczeń
mieszkańców
objętych
Obszarem
Ograniczonego
Użytkowania
przedstawił
Wiceprzewodniczący informując jednocześnie, że pełna informacja wraz z wzorami
dokumentów i wyjaśnieniami procedur z tym związanych zawarta jest na stronie internetowej
odpowiedzialnelotnisko@polish-airports.com. Kolega Bolesław Staniszewski złożył
propozycję, by dla organizacji które nie posiadają dostępu do internetu wydrukować
podstawowe dokumenty celem ich dalszego rozpropagowania wśród zainteresowanych w
poszczególnych organizacjach, oraz wśród mieszkańców.
Ad. 3 Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej na zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu Burmistrz Jacek Duchnowski zgłosił 6 poprawek
dotyczących błędów we wnioskach i te zostały wycofane z konkursu. Drugie posiedzenie
Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 31.08.2011r. Wiceprzewodniczący zapoznał
zebranych z wynikami drugiego Konkursu i przyznanymi środkami finansowymi w
wysokości 370 tys. złotych organizacjom startującym w drugim Konkursie. Kolega Bolesław
Staniszewski otrzymał kopie Uchwał 73/11 i 146/11 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy zatwierdzających wyniki obydwu Konkursów, celem przedstawienia ich
zainteresowanym członkom swojej organizacji.
Ad. 4 Z powodu choroby przedstawiciela Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Ursus,
wniosek o przyjęcie w skład DKDS Ursus nie został rozpatrzony. Ten punkt obrad DKDS
został przesunięty na następne posiedzenie.
Ad. 5 Koleżanka Agnieszka Kułach (Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”) złożyła
propozycję, aby organizacje prowadzące działalność o podobnym profilu mogły się zrzeszać
na zasadach wzajemnego partnerstwa.
Kolega Janusz Ptasiński (PTTK) uważa, że nowotworzące się organizacje winny wywiązywać
się ze swej działalności statutowej, w tym z zasad partnerstwa.
Koleżanka Agnieszka Kułach pragnie się dowiedzieć czy „Centrum Wsparcia Rodziny”
organizuje spotkania i prowadzi działalność.
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Zebrani w dalszej dyskusji omawiali działalność poszczególnych stowarzyszeń w latach
ubiegłych w stosunku do możliwości współczesnych.
Na tym zebranie zakończono. Przewidywany termin następnego posiedzenia DKDS Ursus to
grudzień b.r.
Protokółowała: Zofia Bednarska

Opracował: Andrzej Finogenow
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