Warszawa , dnia 21.01. 2021

Protokół z posiedzenia Prezydium
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo
z dnia 21 stycznia 2021r.
Posiedzenie Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo
(zwanej dalej DKDS) odbyło się w dniu 21.01.2021r. w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przywitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania – przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 17.12.2020r.
4. Wypracowanie opinii odnośnie powołania Pani Aleksandry Zięby na Dyrektora BCK
– pismo Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej.
5. Sprawy organizacyjne:
a) przekazanie deklaracji członkostwa w DKDS,
b) informacja z Wydziałów Urzędu Dzielnicy – pismo DKDS.
6. Sprawy wniesione.
7. Zamknięcie zebrania.
W zebraniu udział wzięło pięć osób stacjonarnie oraz jedna w formie on-line (Pan Burmistrz
Mariusz Wajszczak) – w załączeniu lista obecności.

Przebieg zebrania
Ad. 1
Obrady otworzył przewodniczący DKDS Bemowo Jan Siedlecki, który przywitał zebranych.
Ad. 2
Jednogłośnie przyjęto porządek spotkania przesłany do wszystkich członków Prezydium
drogą e-mailową.
Ad. 3
Jednogłośnie przyjęto protokół ze spotkania Prezydium, które odbyło się w dniu 17.12.2020r.
Ad. 4
Przewodniczący DKDS poinformował zebranych, że do dnia dzisiejszego wpłynęło do niego
droga e-mailową 10 opinii dotyczących powołania Pani Aleksandry Zięby na stanowisko
dyrektora BCK:
 8 opinii popierających kandydaturę,

6 opinie zawierające uwagi dotyczące konieczności zorganizowania konkursu na
stanowisko dyrektora BCK oraz propozycji zorganizowania spotkania z kandydatką
mającą na celu wysłuchanie jej wizji zarządzania instytucją.
Termin zgłaszania swoich opinii dla organizacji został wyznaczony do dnia dzisiejszego więc
jest szansa, że jeszcze będą zgłoszone inne stanowiska w sprawie.
W toku dyskusji prowadzonej na posiedzeniu ustalono, że w celu wydania przez DKDS opinii
dotyczącej powołania Pani Aleksandry Zięby na dyrektora BCK niezbędne jest wysłuchanie
kandydatki i jej wizji funkcjonowania placówki. Przedstawiciele NGO chcieliby usłyszeć jaką
wizję współpracy z organizacjami pozarządowymi ma Pani Aleksandra Zięba i czy jest
świadoma potrzeby tej współpracy.
Ustalono w toku głosowania, że w piśmie skierowanym w dniu jutrzejszym, tj. 22.01.2021r.
do Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej zgłoszona zostanie potrzeba zorganizowania przez
Zarząd Dzielnicy Bemowo spotkania Pani Aleksandry Zięby z organizacjami pozarządowymi
– takie stanowisko w sprawie poparło 3 przedstawicieli NGO obecnych na posiedzeniu (w
głosowaniu nie brał udziału przedstawiciel Urzędu Dzielnicy wchodzący w skład Prezydium).
Ad. 5
Przewodniczący Prezydium poinformował zebranych, że deklaracje członkostwa w DKDS do
dnia dzisiejszego złożyło zaledwie 15 organizacji (zostanie do organizacji wystosowany email przypominający o tym obowiązku). Termin składania deklaracji określony został do
końca stycznia 2021r.
Wykazy NGO współpracujących z Wydziałami Urzędu Dzielnicy Bemowo zostały przesłane
do Przewodniczącego – poza Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowotnej. Pan Burmistrz
Mariusz Wajszczak zobowiązał się do zdyscyplinowania Naczelnika do złożenia wykazu
organizacji.
Ad. 6
Zgłoszono Panu Burmistrzowi, że decyzją Prezydium ustalono, że posiedzenia Prezydium
będą protokołowane we własnym zakresie przez Sekretarza Prezydium – nie jest wiec
koniczny udział osoby wytypowanej przez Zarząd Dzielnicy do obsługi posiedzeń Prezydium.
Zgłoszono pod rozwagę Panu Burmistrzowi postulat, aby w ogłoszeniach o warunkach
konkursów na dotację dla organizacji pozarządowych na wyjazdy dla mieszkańców Dzielnicy
wpisać obowiązek zarezerwowania kilku miejsc dla innych organizacji działających w
podobnym zakresie – sprawa pozostaje do dyskusji.
Ad. 7
Wobec braku innych zagadnień, na tym obrady prezydium DKDS zakończono.
Załączniki do protokołu:
1/ – lista obecności,
Przewodniczący

Jan Siedlecki

Protokolant zebrania

Aniela Presko

