Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek w 2017 roku
(proszę podać nazwę DKDS-u)
działającej przy Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę biura)
1. Spotkania DKDS-u
1.1 liczba spotkań DKDS-u
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1.2 miejsce spotkań DKDS-u
X siedziba Urzędu Dzielnicy Targówek
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
X Inne (jakie?):Miejsce Aktywności Lokalnej
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u .Budżet Partycypacyjny, Rada
Osiedla Bródno, Bródno Podgrodzie, Bezpieczeństwo mieszkańców, inwestycje
konsultacje społeczne ( obwodnica śródmiejska ,Park Bródnowski, ZUSOK, Rada
Seniorów, Miejsca Aktywności Lokalnej,
2. Skład DKDS-u
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2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2017 r.

23



wg. stanu na 31 grudnia 2017 r.
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2.3 udział przedstawiciela Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy w pracach DKDS-u

x tak
 nie
3. Regulamin DKDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu

x tak
 nie
4. Prezydium DKDS-u
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4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczba członków Prezydium
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4.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,

 tak

x nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….
5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
X tak
 nie
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5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych – Zespoły robocze powoływane były w miarę
potrzeb. Głównie przed pracami w komisjach konkursowych. Dotyczyły ofert
wypoczynku letniego, imprez kulturalnych i sportowych.
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych

x tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach

x tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
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7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych

x tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
X tak
 nie
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7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów

x tak
 nie

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów ………………………………………………

9. Współpraca DKDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
x tak
 nie
jeżeli tak, to jakie
Dotyczyły głównie konsultacji społecznych, warsztatów, imprez lokalnych
kulturalnych i sportowych. .
9.3 wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z m.st. Warszawą
 tak

x nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy Współpraca DKDS-U z Urzędem
Dzielnicy Targówek układa się bardzo dobrze. Podkreślić należy duże
zaangażowanie w prace DKDS-U pracowników urzędu, oraz wsparcie Zarządu i
Rady naszej Dzielnicy.
10. Inne działania podejmowane przez DKDS (nie wymienione wyżej) . Przy dużym
zaangażowaniu Prezydium i wsparciu członków zrealizowany został projekt
zamieszczenia tablicy informacyjnej DKDS na budynku urzędu.
11. Liczba przesłanych sprawozdań z posiedzeń DKDS-u do publikacji na stronie
Miasta
7
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