Protokół ze spotkania DKDS Targówek
w Warszawie w dniu 30/08/2017

1. Rozpoczęcie spotkania.
Powitanie gości przez przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Panią Liliannę Lach oraz zapoznanie z porządkiem spotkania.
2. Przeniesienia omówienia tematu centrum lokalnego na wrzesień w związku z planowanym
spotkaniem w urzędzie miasta. Wcześniejsze spotkanie w sprawie budowy centrum
z informacji przekazanych przez Przewodniczącą Panią Liliannę Lach i Pana Pawła
Bruszewskiego poruszało tematykę na jakim obszarze ma być ono zlokalizowane.
3. Posumowanie zakończonej edycji Budżetu Partycypacyjnego.
Pani Lilianna Lach wyraziła swoją opinię, że obecna formuła Budżetu Partycypacyjnego
potrzebuje zmian w przeciwnym razie jego idea upadnie.
Zgodnie z prośbą Pani Przewodniczącej Pan Adam Bielecki podsumował zakończoną
edycję. W całej dzielnicy wygrał projekt ogólno dzielnicowy zakładający nasadzanie drzew.
Zaangażowanie mieszkańców było niewysokie. Analizując przyczyny organizacje wskazały,
że mogą być one różne m.in. projektodawcy mają za dużo trudności formalnych w związku z
czym w rezultacie rezygnują i bardzo dobre pomysły przepadają. Wskazano również brak
zaangażowania dzieci na etapie szkół. Padła propozycja pisania projektów w ramach różnych
zajęć zaproponowana przez Pana Adama Rymskiego. Ponadto pomysłodawca powinien
wskazać co chce zrealizować a urzędnicy powinni wskazać mu możliwe miejsce realizacji.
Na spotkaniach powinny być wyłożone mapy wskazujące o dostępności gruntów. Pan Paweł
Bruszewski wskazał, że Radni powinni zamiast budżetu realizować potrzeby mieszkańców
oraz przekazał informację, że na kolejnym spotkaniu wypowie się Pani Marzena Sosnowska
na temat psiego parku realizowanego z budżetu partycypacyjnego. Pan Bernard Jankowski

(tegoroczny wnioskodawca) wyraził opinię, że urzędnicy błędnie wskazywali pewne kroki
jakie powinni podjąć wnioskodawcy. Zauważono również, że brak jest podsumowania z
wyciągniętymi wnioskami z poprzednich edycji.
4. Pani Przewodnicząca Lilianna Lach zwróciła się do organizacji z prośbą o wskazanie
propozycji tematów, które chciałyby poruszyć na spotkaniach DKDS.
Z wnioskiem wystąpił Pan Adam Jaworowski, który zgłosił potrzebę poruszenia tematu
bezpieczeństwa mieszkańców w poszczególnych osiedlach oraz omówienia interwencji
Straży Miejskiej. Przybyły mieszkaniec zawnioskował o poruszenie na posiedzeniu DKDS
kwestii działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy OPS. Swoją pomoc w tym
temacie zadeklarował Pan Adam Jaworowski oraz Pani Przewodnicząca Lilianna Lach
proponując spotkanie z Panią Dyrektor Alicją Witoszyńską.
5. Wolne wnioski, sprawy różne:
Przypomnienia o Komisji Bezpieczeństwa 06.09.217 o godz. 17.00
Informacja o imprezie „Dni Targówka” od 3 do 4.09. w Paru Bródnowskim podczas których
prowadzone będą konsultacje ws. zmiany granicy Targówka.
03.09.2017 przy ul. Madalińskiego uroczysta gala podsumowującą konkurs „Warszawa w
kwiatach”.
01.09.2017 – Dzień Weterana, obchody godz. 11.30 pod Ratuszem.
Pani Przewodnicząca Lilianna Lach przypomniała, że zbliżają się wybory do Rady Osiedla
Bródno a szczegóły zostaną omówione na przyszłym spotkaniu DKDS.
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