Warszawa, 2009-09-14

PROTOKÓŁ
z plenarnego posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy w dniu 14.09.2009 r.
Lista obecności przedstawicieli w załączeniu.
Zebranie otworzył Przewodniczący Prezydium DKDS Ursus – Andrzej Finogenow –
stwierdzając na wstępie kworum posiedzenia uprawniające do podejmowania uchwał.
Przewodniczący zgłosił poprawkę do porządku obrad w p-kcie 2, gdzie chodziło o
wydelegowanie 2-ch przedstawicieli DKDS do zespołu opiniującego realizację zadania
publicznego dotyczącego ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi. Zebrani przyjęli poprawkę jednogłośnie.
Ad pkt 1.
Przewodniczący Prezydium zapoznał zebranych z przedstawionym projektem
Statutu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, czytając projekt i posiłkując się
wyjaśnieniami przedstawiciela Burmistrza Dzielnicy Ursus Pani Izabeli Migdal.
Następnie w wyniku jawnego głosowania zaopiniowano pozytywnie przedstawiony projekt
Statutu Dzielnicy Ursus, bez uwag i poprawek ( załącznik stanowi Uchwała nr 3 DKDS
Ursus).
Ad pkt 2.
Zgodnie z pismem Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dotyczącym
delegowania 2-ch przedstawicieli DKDS do prac zespołu opiniującego, wyłoniono spośród
przedstawicieli organizacji członkowskich dwie osoby do prac zespołu opiniującego, oraz
upowaŜniono dwóch przedstawicieli, którzy w przypadku losowym mogli by zastąpić
przedstawicieli zespołu opiniującego (załącznik stanowi Uchwała nr 4 DKDS Ursus).
Następnie odbyło się spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Ursus Panem Bogdanem
Olesińskim, oraz Zastępcą Burmistrza Panem Dariuszem Wosztylem, na którym poruszono
zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z Zarządem Dzielnicy, oraz
wysłuchano sprawozdania Burmistrzów z planowanych i prowadzonych prac inwestycyjnych
na terenie naszej dzielnicy, w szczególności utrudnień spowodowanych budową ronda przy
ul. Cierlickiej i zamknięcia na okres ok. 3-ch miesięcy tunelu pod linią kolejową.
Zwrócono tu szczególną uwagę na fakt, iŜ budowa ronda nie wiąŜe się jednocześnie z
remontem nawierzchni łączącej obecne rondo przy ul. Lalki z planowanym rondem przy ul.
Cierlickiej. Jest to droga powiatowa i wykonanie tej dodatkowej inwestycji przez Dzielnicę
wiązało by się z przeniesieniem kosztów innych inwestycji drogowych na korzyść inwestycji,
która nie leŜy w zakresie udziałów finansowych naszej dzielnicy.
Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w DKDS Ursus upowaŜnili Burmistrza Dzielnicy do
lobbowania na rzecz wykonania inwestycji towarzyszącej budowie ronda, przez Miasto
Stołeczne Warszawa.
Przewodniczący Prezydium DKDS podziękował Burmistrzom za przybycie na posiedzenie
Komisji i podzielenie się swymi uwagami.
Na tym posiedzenie zakończono, uzgadniając przekazanie właściwych dokumentów z
posiedzenia Komisji do Urzędu Dzielnicy w dniu jutrzejszym t.j. 15.09.2009r.
Opracował: Andrzej Finogenow

