Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 2012 roku
działającej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę Dzielnicy)

Lp.

proszę wpisać informacje lub zaznaczyć
właściwą opcję

rodzaj informacji dotyczących prac DKDS-u w 2012 roku

1.

liczba spotkań DKDS-u

2.

daty wszystkich spotkań DKDS-u

7

X
X



miejsce spotkań DKDS-u

3.
spotkania DKDS-u

główne tematy poruszane podczas spotkań
DKDS-u

4.

5.
6.
skład DKDS-u
7.
8.
9. regulamin DKDS-u

średnia liczba organizacji biorących udział
w pracach DKDS-u
liczba organizacji wchodzących w skład DKDS
wg stanu na 1 stycznia 2012 roku
liczba organizacji wchodzących w skład DKDS
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku
udział przedstawiciela Dzielnicy w pracach
DKDS-u
obowiązywanie regulamin DKDS-u

siedziba Dzielnicy
siedziba organizacji
WARSZTAT przy pl. Konstytucji
inne (jakie?): …………………..

EURO 2012-promocja dzielnicy, Święto Saskiej Kępy,
konkursy dotacyjne ogłaszane w dzielnicy Praga Południe,
projekt Centrum Społeczne PACA, spr. społeczne np.
budowa betoniarni przy ul. Chrzanowskiego, Festyn
Południowo Praskie Prezentacje,
12
Zarejestrowanych 112, ale czynnych 26
j.w.
X tak
 nie
X tak

1

 nie
10.

przyczyny nieprzyjęcia regulaminu DKDS-u
(jeśli nie został przyjęty)

11.

liczba członków Prezydium

6

liczba spotkań

4

12.

Prezydium DKDS-u

działanie zespołów roboczych w DKDS-ie

13.
14.

zespoły robocze

15.

16.

X tak
 nie
Zespół ds. kultury

tematyka prac zespołów roboczych
liczba spotkań zespołów roboczych

2

informacje dot. DKDS-u do zamieszczenia na
stronie www.ngo.um.warszawa.pl przesyłał

X
X



członek Prezydium (Przewodnicząca)
urzędnik oddelegowany przez burmistrza dzielnicy
ktoś inny (kto?) ………………..
nikt

17.

przyczyny nieprzesyłania informacji do
zamieszczenia na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl (jeśli nie były
przesyłane)

18.

korzystanie ze strony DKDS-u zamieszczonej
na stronie www.ngo.um.warszawa.pl

X tak
 nie

19.

zaproszenie DKDS-u do konsultowania
tematów i treści zadań konkursowych

X tak
 nie

20. otwarte konkursy ofert
na realizację zadań
publicznych
21.

forma udostępnienia konsultowanego
ogłoszenia konkursowego

X za pomocą poczty elektronicznej
X w trakcie regularnego spotkania DKDS-u
 w trakcie zwołanego w tym celu spotkania DKDS-u

liczba skonsultowanych ogłoszeń
konkursowych

wszystkie ogłaszane w dzielnicy Praga Południe

22.

rodzaje zgłoszonych uwag do konsultowanych

Nie było

strona internetowa
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ogłoszeń konkursowych
23.

uwzględnienie przez Dzielnicę zgłoszonych
uwag do konsultowanych ogłoszeń
konkursowych

24.

przyczyny nieuwzględnienia przez Dzielnicę
zgłoszonych uwag do ogłoszeń konkursowych
(jeśli nie były uwzględnione)

25.

przyczyny nieskonsultowania przez DKDS
ogłoszeń konkursowych (jeśli nie były
skonsultowane)

Nie było

26.

wskazanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do komisji konkursowych
ds. opiniowania ofert

X tak
 nie

27.

przyczyny niewskazania przedstawicieli do
komisji konkursowych ds. opiniowania ofert
(jeśli nie zostali wskazani)

28.

uwzględnienie wskazanych przedstawicieli
w składzie komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert

29.

przyczyny nieuwzględnienia wskazanych
przedstawicieli w składzie komisji
konkursowych ds. opiniowania ofert (jeśli nie
zostali wskazani)

30.

wskazanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do zespołów do oceny ofert
małograntowych
małe granty

31.

przyczyny niewskazania przedstawicieli do
zespołów do oceny ofert małograntowych (jeśli
nie zostali wskazani)

32.

uwzględnienie wskazanych przedstawicieli
3

 tak
 nie

Nie było

 tak
 nie

 tak
x nie
Nikt nie proponował udziału w pracach zespołów
 tak

 nie

w składzie zespołów do oceny ofert
małograntowych

33.

przyczyny nieuwzględnienia wskazanych
przedstawicieli w składzie zespołów do oceny
ofert małograntowych (jeśli nie zostali
uwzględnieni)

34.

sporządzanie sprawozdania z każdego
spotkania DKDS-u

35.

przyczyny niesporządzania sprawozdań
ze spotkań DKDS-u (jeśli nie były
sporządzane)

X ctak
 nie

sprawozdanie sporządza

 przedstawiciel organizacji
x urzędnik oddelegowany z urzędu do wspólpracy
 inna osoba (jaka?) ……………………

37.

przesyłanie sprawozdań ze spotkań DKDS-u
do zamieszczenia na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl

X tak
 nie

38.

przyczyny nieprzesyłania sprawozdań
ze spotkań DKDS-u do zamieszczenia na
stronie www.ngo.um.warszawa.pl (jeśli nie
były przesyłane)

39.

przedstawienie do konsultacji dokumentów
przez m.st. Warszawę

 tak
x nie

konsultowanie
40. dokumentów

forma udostępnienia konsultowanych
dokumentów








41.

liczba skonsultowanych dokumentów

36.

sprawozdania ze spotkań
DKDS-u

4

za pomocą poczty elektronicznej
w trakcie regularnego spotkania DKDS-u
w trakcie zwołanego w tym celu spotkania DKDS-u
strona internetowa www.ngo.um.warszawa.pl
spotkanie konsultacyjne
inna forma (jaka?) ……………..

42.

nazwy konsultowanych dokumentów

43.

rodzaje zgłoszonych uwag do konsultowanych
dokumentów

44.

uwzględnienie zgłoszonych uwag do
konsultowanych dokumentów

45.

przyczyny nieuwzględnienia zgłoszonych uwag
do konsultowanych dokumentów (jeśli nie
zostały uwzględnione)

46.

przyczyny nieskonsultowania przez DKDS
dokumentów (jeśli nie zostały skonsultowane)

47. propozycje DKDS-u
dot. współpracy
z m.st. Warszawą
48.

przestawienie przez DKDS propozycji
własnych rozwiązań dot. współpracy
z m.st. Warszawą

 tak
 nie

 tak
x nie

rodzaje propozycji własnych rozwiązań
dot. współpracy z m.st. Warszawą
udostępnianie pomieszczeń należących do
m.st. Warszawy

 tak
x nie

inne formy współpracy
50. z m.st. Warszawą

wspólne realizowanie przedsięwzięć

 tak
x nie

51.

inne (jakie?)

………….

52. problemy we współpracy
DKDS-u
53. z m.st. Warszawą

wystąpienie problemów we współpracy
z m.st. Warszawą
rodzaj problemów we współpracy
z m.st. Warszawą (jeśli wystąpiły)

 tak
 nie

49.

Nie współpracujemy

54. sugestie dot. dalszej współpracy z m.st. Warszawą
55. dodatkowe uwagi
56.
dane metryczkowe
57.

data powstania DKDS-u

Maj 2009 r.

imię i nazwisko oraz funkcja w DKDS-ie osoby
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Krystyna MAMAK – przewodnicząca do 20 lutego 13 r.

wypełniającej ankietę
58.

data wypełnienia ankiety

5 marca 2013 r.

6

