1.Powitanie przez Panią Przewodniczącą Liliannę Lach.
2. Informacja o terminie składania zażaleń od odrzuconych projektów w ramach budżetu
partycypacyjnego od 8 do 11.04.2017r.
Omówienie zweryfikowanych projektów. W szerszym aspekcie odrzuconych i skierowanych do
weryfikacji – Pan Mariusz Bielecki.
Obawy co do ogólnodostęności Pani Lilianny – Lach.
3. Pani Radna Katarzyna Górska-Manczenko przekazała informację z Komisji Bezpieczeństwa i
Inicjatyw Lokalnych o przegłosowaniu przez jej członków statutu dla Rad Osiedli Bródno i Bródno
Podgrodzie, i informacja o skierowaniu ich pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Dzielnicy.
03.06.2017r. zebranie wyborcze do Rady Osiedla Zacisze – informacja przekazana przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Pana Krzysztofa Miszewskiego oraz zachęcenie i zaproszenie na
przyszłe wybory do Rady Osiedla Bródno i Bródno Podgrodzie.
Informacja na temat akcji informacyjnej według oczekiwań poszczególnych Rad osiedli (głównie
plakaty).
4. Wystąpienie Pani Justyny Dubanik z Federacji Mazowia na temat projektu SCWO czyli wsparcie dla
KDS – ów i DKDS-ów w zależności od potrzeb komisji na przykład spotkania ze specjalistami z różnych
obszarów lub szkolenia i inne form wsparcia. Również dla poszczególnych organizacji w szerokim
zakresie np. szkolenia z prawnikiem, specjalistyczne spotkania. Dostęp do przestrzeni w organizacjach
partnerskich, które udostępniają odpowiednie lokale i niezbędny sprzęt.
Informacja na temat strony: Portal NGO.PL gdzie zebrane zostały informacje z kalendarium, namiary
na poszczególne organizacje oraz informacje na temat pozyskiwania małych grantów.
Przekazanie materiałów informacyjnych przez Panią Justynę Dubanik.
5. Dyskusja na temat przedstawionego projektu przebudowy ulicy Kondratowicza w ramach budowy
metra w dzielnicy Targówek. Nawiązanie do prezentacji Pani Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz oraz Pani Radnej Iwony Wujastyk oraz Prezydent
Kaznowska. Wystąpienie Pana Pawła Bruszewskiego nt. konferencji z dnia 07.04.2017r. Zwrócenie
uwagi na uwzględnieniu w koncepcji sugestii mieszkańców dotyczącej nie zwężania pasów jezdnych.
Uwzględniono również szerokie chodniki, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe oraz dużo zieleni.
Wypowiedź Pana Burmistrza Pawła Michalca dotycząca zaprezentowanej na konferencji koncepcji.
Podkreślenie, że projekt zawiera bardzo dobre rozwiązania zawierające ciekawe propozycje, które
zaspokoją potrzeby mieszkańców. Zwrócenie uwagi, że mieszkańcy mają możliwość zgłaszania
niewielkich modernizacji w ramach przygotowanej koncepcji.
Informacja Burmistrz Michalca na temat przygotowanego przez władze Miasta Stołecznego
Warszawy planu modernizacji ulic na Targówku m. i.n. Nowotrockiej, Św. Wincentego, Ziemowita.
Zwrócenie uwagi przez mieszkańca Pana Tomasz Szynkiewicza by inżynier ruch przeanalizował
zwężenie pasa ruchu przy ul. Kondratowicza tak by nadal można było zawracać i by zrobić oddzielne
zatoki autobusowe na wydzielonych pasach ruchu.

Prośba Pana Przewodniczącego Krzysztofa Miszewskiego by zgłaszać uwagi mailowo do
projektodawcy.
Zwężanie ulicy Kondratowicza w jezdniach jest bezcelowe i spowalnianie ulicy nie jest rozwiązaniem a
rozwiązaniem jest wprowadzanie sygnalizacji świetlnej - wypowiedź Pana Adama Rymskiego.
Zwrócenie uwagi na planowane zagospodarowanie i idące za tym zwiększenie natężenia ruchu w
związku z czym zdaniem Pana Rymskiego.
Pytanie Pani Sylwii Juchnowicz o planowane udrożnienie ruchu na ulicy Św. Wincentego.
Wypowiedź Pana Pawła Bruszewskiego o potrzebie poszerzania ulic a nie zwężania ich.
6. Wypowiedź Pani Marzeny Walczuk – Ulanowska na temat projektu Strategii Rozwoju Warszawy
do 2030 i prośba o udział i zgłaszanie swoich uwag do 15.05.2017.
7. Pytania do Pana Burmistrza Michalca od Pani Przewodniczącej Lilianny Lach w sprawie
umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej Komisji Dialogu Społecznego i ad vocem w sprawie
zgody ale brak wiedzy na temat konkretnego terminu realizacji.
Prośba Pani Przewodniczącej o zaproszenia dla członków należących do DKDS w ramach
organizowanych prze Urząd imprez okolicznościowych.
8. Odczytanie listu od mieszkańca dzielnicy na temat parku i kanałku zaciszańskiego. Prośba o
zadbanie o tamtejsze tereny.
Uzgodnienie o przekazaniu sprawy dalej do odpowiednich służb z prośbą o zajęcie się sprawą.
9. Zaproszenie na kolejne zebranie DKDS w dniu 18.05.2017 o godz. 17.00.

