Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego
ds. Architektury i Planowania Przestrzennego w 2018 roku
działającej przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy
1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u
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1.2 miejsce spotkań KDS-u
 siedziba biura
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne (jakie?):
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u
1) Problematyka przedłużających się procedur planistycznych na wybranych
przykładach.
2) Zagospodarowanie terenu Parku SGGW.
3) Wstępna dyskusja na temat formy przejścia pieszo-rowerowego przez Wisłostradę
na wysokości Parku Kępa Potocka.
4) Ochrona planistyczna terenu Warszawskich Zakładów Mechanicznych.
5) Konsultacje społeczne dotyczące nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy – spotkanie z zastępcą
dyrektora BAiPP
6) Problematyka możliwości rozwoju Rembertowa, dzielnicy m.st. Warszawy.
2. Skład KDS-u
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2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2018 r.

24



wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
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2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
 tak
 nie
3. Regulamin KDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
 tak
 nie

4. Prezydium KDS-u
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4.1 liczba spotkań Prezydium
3

4.2 liczba członków Prezydium

4.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,
 tak
 nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….
5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
 tak
 nie

nd

5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
 tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych

nd

7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie
7.2 liczba spotkań zespołu

nd

8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
 tak
 nie

nd

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów ………………………………………………
9. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy
1. Utrzymanie dobrych relacji (brak konfliktów) z przedstawicielami UM.
10. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione wyżej) ...……….....
11. Liczba przesłanych sprawozdań z posiedzeń KDS-u do publikacji na stronie
Miasta
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METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie/ stanowisko w KDS-ie
Piotr Stefański / Przewodniczący
Adres e-mail/ telefon
p.s.stefanski@gmail.com / 604 937 620
Data wypełnienia sprawozdania
31 stycznia 2019 r.

