Uchwała 33/2019
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo
z dnia 16.04.2019 r.
w sprawie reguł opiniowania przez DKDS Bemowo ogłoszeń konkursowych
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
działając na podstawie §2 pkt. 4 Regulaminu organizacyjnego, a także §25 pkt. 7,
9, 10, 11 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
§2 i§3 Procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom
pozarządowymi podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla
urzędów dzielnic m.st. Warszawy z dnia 01.03.2019, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przewodniczący DKDS po otrzymaniu pełnego brzmienia projektów ogłoszeń
konkursowych przekazuje je w formie elektronicznej do przewodniczącego
adekwatnego Zespołu Tematycznego lub do osoby wskazanej do opiniowania
projektów ogłoszeń danego typu konkursów w drodze głosowania w trybie
jawnym na posiedzeniu plenarnym DKDS
1.1. Przewodniczący adekwatnego Zespołu Tematycznego zobligowany jest do
udziału w opiniowaniu projektów ogłoszeń konkursowych, a także do
przekazania Prezydium zgłoszonych uwag
1.2. Przewodniczący adekwatnego Zespołu Tematycznego zobligowany jest
również do organizacji trybu opiniowania projektów ogłoszeń konkursowych.
W tym celu możliwe jest zwołanie zebrania danego Zespołu Tematycznego
(w tym potencjalnie z udziałem ekspertów) po uprzednim zawiadomieniu
elektronicznym, a także stworzenie zespołu roboczego badającego danego typu
potrzeby i opiniującego sposoby ich zaspakajania

§2
1. Procedowanie w zakresie punktu porządku obrad związanego z opiniowaniem
brzmienia projektów ogłoszeń konkursowych możliwe jest jedynie po
uprzednim elektronicznym przesłaniu do NGOs i jednostek organizacyjnych
pełnego brzmienia ogłoszenia konkursowego. Opiniowanie przez adekwatny
Zespół Tematyczny projektu ogłoszenia konkursowego wymaga dołączenia
do wyżej wskazanej informacji elektronicznej uwag owego zespołu
z ewentualną ich korektą dokonaną przez Prezydium
1.1. Wydziały ogłaszające otwarte konkursy ofert zobligowane są
do przekazywania DKDS informacji na temat kwot dotacji za 2 minione lata
1.2. W przypadku proponowania łącznej kwoty projektu ogłoszenia
konkursowego niższej niż roku ubiegłym lub 2 lata temu Wydziały
zobligowane są do uzasadnienia takowej propozycji w trybie konsultacji
z DKDS
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

