Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
w dniu 3 kwietnia 2014 r.
1. W dniu 3 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy przy al. Chruściela 28, odbyło się posiedzenie Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
2. Na spotkaniu obecni byli:
− przedstawiciele 6 organizacji pozarządowych, których zasięg działania obejmuje
teren Dzielnicy Rembertów,
− przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, tj.:
Katarzyna Roth-Sikorska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy
Rembertów,
prowadząca spotkanie ze strony Urzędu.
3. Spotkanie otworzyła, a następnie przywitała wszystkich przybyłych gości Pani
Katarzyna Roth-Sikorska, która zwołała pierwsze posiedzenie nowo tworzonej
dzielnicowej komisji, zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1815/2013 Rady miasta
stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy m.st. Warszawy w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. W dalszej kolejności reprezentanci każdej organizacji, opowiedzieli o działalności
prowadzonej przez ich organizacji.
5. Katarzyna Roth-Sikorska przedstawiła projekt „Regulaminu organizacyjny DKDS
w Dzielnicy Rembertów m.st. ,Warszawy”, bazujący na regulaminie innej dzielnicy.
Do przedstawionego „Regulaminu...” obecni wnieśli następujące poprawki:
a. Paragraf 4 punkt 1. Wykreślenie „po jednym”.
b. Paragraf 6 punkt 1. Wykreślenie „kwartału” i zastąpienie „3 miesięcy”
d. Paragraf 7 punkt 1 zastąpienie liczby 4 liczbą 6.
6. Wobec braku kolejnych poprawek poddano pod głosowanie „Regulamin
organizacyjny DKDS w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy” z wniesionymi
poprawkami pod głosowanie.
Za – 7 osób
Przeciw – 0 osób
Wstrzymało się: 0 osób
7. Przedstawiciele organizacji powołali Prezydium dzielnicowej komisji, w skład
której wchodziłby jeden przedstawiciel spośród organizacji obecnych na pierwszym
posiedzeniu DKDS. W głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowano skład
Prezydium DKDS. (lista obecności zał. nr. 1 do protokołu).

8. Następnie przedstawiciele organizacji w wyniku kolejnego jawnego głosowania,
wybrali Przewodniczący dzielnicowej komisji. Wynik głosowania przedstawiał się w
sposób następujący:
za powołaniem przewodniczącego dzielnicowej komisji - 5 głosów
wstrzymał się – 1 głos.
Przewodniczącym DKDS w Dzielnicy Rembertów wybrany został Pan Włodzimierz
Kasprzycki.
9. Przewodniczący poprosił przedstawicieli organizacji wchodzących w skład DKDS o
przygotowanie na następne spotkanie informacji nt. dziedzin i obszarów
prowadzonych działalności, co pozwoli opracować program pracy DKDS na rok
2014.
9. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 8 maja 2014 r. na godz.
18.30.
Na tym spotkanie zakończono.
Protokołowała:
Katarzyna Roth-Sikorska
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów

