Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek 23.11.2017

1. Powitanie przez przewodniczącą Liliannie Lach.
2. Omówienie ustaleń Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 przez Mariusza Bieleckiego.
a. Zaproszenie na spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Targówek inaugurujące Budżet
Partycypacyjny 2019 30 listopada o godzinie 18.00
b. Terminarz BP na rok 2019
i. termin składania projektów do BP od 1.12.2017 do 22.01.2018
ii. 26.02.-18.03. 2018 przedstawianie projektów
iii. 18.03 do końca maja weryfikacja szczegółowa
iv. 15.06 do 30.06.2018 głosowanie.
c. Propozycja zwiększenia liczby miejsc do głosowania.
d. Apel o promocję głosowania wśród mieszkańców.
e. Propozycja Lilianny Lach żeby, mieszkańcy mogli wcześniej skonsultować projekty,
zanim projekt zostanie zweryfikowany szczegółowo.
f. Spółdzielnia Kultury- bezpłatne udostępnianie rzeczy potrzebnych do wydarzeń
kulturalnych ( promocja przez osobę zaproszoną na DKDS)
g. Dyskusja na temat BP
3. Miejsce Aktywności Lokalnej w Domu Kultury „Świt”
a. Nowe miejsce w naszej dzielnicy
b. Cafe Sąsiad- Mariusz Bielecki opowiada jak działa MAL na Targówku Fabrycznym
c. Dyskusja na temat MAL
i. Zapotrzebowanie w dzielnicy na takie miejsca
ii. Omówienie zasad panujących w MAL
iii. Propozycja zorganizowania wyjazdowego spotkania DKDS w MAL w DK Świt.
iv. Przewodnicząca Lilianna Lach akceptuję następne wigilijne spotkanie DKDS
W MAL w DK Świt 14 grudnia o godzinie 18.00.
4. Ośrodek pomocy Społecznej na Targówku.
a. Wystąpienie przedstawicieli dwóch filii OPS na Targówku
b. Przedstawienie sposobu działania OPS, kto może się do niego zgłosić.
c. OPS Targówek prezentuje zakres swoich obowiązków oraz odpowiada na pytania
zainteresowanych przedstawicieli NGO
d. Michał Krakowski pyta o formę zastępczą dla zasiłków na zakup węgla opałowego.
e. Adam Jaworowski dopytywał o cele zasiłków oraz wsparcie przy występowaniu w
sprawie alimentów.
f. Lilianna Lach dopytywała o zasiłek pogrzebowy i co w sytuacji gdy denat nie ma
rodziny.
g. Bożena Ołdak dopytuje o kryteria dochodowe.
h. Teresa Stolarska zwróciła się z zapytaniem o usługi opiekuńcze.
i. OPS poinformował o powołaniu Centrum Usług Społecznych, który działa od maja
2017 roku.
j. Urszula Wasilewska zapytała o waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego.
k. Adam Rymski dopytywał o wsparcie osób starszych.

l.

5.
6.
7.
8.

Przewodnicząca Lilianna Lach poinformowała o realizacji programu profilaktycznego
„Trzeźwy Młody Kierowca”, zaprosiła również na spotkanie informacyjne Warszawa
2030 w dniu 28 listopada 2017 roku o godzinie 17.00 w Sali 127 Urzędu Dzielnicy
Targówek.
Dyskusja na temat Konsultacji Społecznych dotyczących Obwodnicy Śródmiejskiej oraz
poświęconych tam tematów Radzie Dzielnicy.
Zaproszenie na Komisję Bezpieczeństwa i Inicjatyw Lokalnych w dniu 12.12.2017, gdzię
głównym tematem będzie statut Rady Osiedla Bródno i Bródno Podgrodzie.
Następne spotkanie DKDS 14.12.2017 roku o godzinie 18.00 w Miejscu Aktywności Lokalnej
w Domu Kultury Świt (spotkanie wigilijne).
Zamknięcie posiedzenia DKDS Targówek.

