Warszawa, 2012-10-29

Protokół nr 4/12
z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29.10.2012 roku.
Porządek obrad – w załączeniu.
Lista obecności – w załączeniu.
Obecność 9-ciu Przedstawicieli ngo pozwala na podejmowanie uchwał.
Zebranych powitał Przewodniczący DKDS Ursus Andrzej Finogenow.
Tematem wiodącym była konsultacja i delegowanie do komisji konkursowej
przedstawicieli DKDS Ursus.
W najbliższym czasie Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosi konkurs na zadania
publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w roku 2013.
W powyższej sprawie szczegółowych informacji udzielił Pan Norbert Pyza – Kierownik
Zespołu Sportu i Rekreacji, zapoznając zebranych z potrzebami Klubów Sportowych na
terenie Dzielnicy, oraz wyjaśnił procedury i sposób podziału środków na poszczególne
zadania w roku 2013-tym.
W dalszej części zebrani zadawali szczegółowe pytania dotyczące tematów związanych z
konkursem.
Po części konsultacyjnej zgłoszono przedstawicieli organizacji nie związanych z zadaniem
do komisji mającej rozstrzygnąć konkurs, a są nimi:
1. Marzena Zagrajek – Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zorza”.
2. Bożena Iwaniukowicz – Stowarzyszenie Kulturalne „Carmen”.
3. Alicja Pilecka – Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Zebrani jednogłośnie poparli kandydatury wymienionych (załącznik stanowi Uchwała 7/12).
W dalszej części spotkania zapoznano się z dokumentami rejestrowymi Stowarzyszenia
SKORO zgłaszającego swój akces do prac w DKDS Ursus i wysłuchano sprawozdania
dotyczącego dotychczasowej działalności i zamierzeń Stowarzyszenia SKORO
reprezentowanego przez Panią Magdalenę Czarnecką – Wiceprezeskę Stowarzyszenia.
Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia SKORO w skład DKDS Ursus.
W głosowaniu brali udział wszyscy przedstawiciele w ilości 9-ciu osób, przyjmując uchwałę
(załącznik stanowi Uchwała nr 8/12) jednogłośnie.
Pani Bożena Iwaniukowicz zaprosiła zebranych na koncert zespołu „Cantate Deo” który
odbędzie się w Kościele św. Józefa w dniu 25.11.2012 roku o godzinie 17-tej.
Pan Robert Faliszewski poinformował zebranych o nowej inicjatywie dotyczącej powstania w
najbliższej przyszłości telewizji internetowej WWW.ursus.TV zapraszając organizacje do
współtworzenia programów, z których najbardziej wartościowe będą publikowane w TV.
Przewodniczący poinformował zebranych o planowanym na 3-cią dekadę grudnia uroczystym
posiedzeniu DKDS Ursus, kończącym kolejny rok działalności.
Na tym zebranie zakończono.
Protokółowała:
Zofia Bednarska

Opracował:
Andrzej Finogenow
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