Formularz konsultacji projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu ws półpracy m.st. Wars zawy w 2018 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

Podmiot zgłas zający propozycje

Adres

Nr telefonu

Dzielnicowa Komisja Dialogu Ul. Grójecka 17a, 02-021 606447322
Społecznego Warszawa - Ochota Warszawa

Adres poczty
elektroniczne j
chodaczynski@o2.pl

Imię i nazwisko osoby
kontaktowe j
Marek b.Chodaczyński

Data
wypełnienia
2017.07.25

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM
Aktualny zapis w projekcie Programu
Sugerowana zmiana
Lp.
Uzasadnienie
wraz podaniem nr strony
(konkretny s ugerowany zapis)
Ciała społeczne są spotkaniem osób
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
§
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
fizycznych, to że ktoś w nim uczestniczy nie
2. ciałach społecznych – rozumie się 2. ciałach społecznych – rozumie się przez to jest jednoznaczne że reprezentuje NGO
przez to przedstawicieli organizacji delegowanych przedstawicieli organizacji
pozarządowych wchodzących w skład pozarządowych wchodzących w skład ciał
ciał działających przy biurach i działających przy biurach i dzielnicach np.:
dzielnicach np.: Warszawska Rada Warszawska Rada Seniorów, Dzielnicowe
Seniorów,
Dzielnicowe
Rady Rady Seniorów, Młodzieżowa Rada
Seniorów,
Młodzieżowa
Rada Warszawy, Młodzieżowe Rady Dzielnic;
Warszawy,
Młodzieżowe
Rady
Dzielnic;
§ 2. 7. FCD – rozumie się przez to Forum Dialogu Społecznego
Forum Ciał Dialogu, którego głównym
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Forum Ciał Dialogu… mogłoby być: Forum
Aktorów Dialogu… Forum Jednostek

Dialogu… Forum Uczestników Dialogu… to
wszystko jest tylko nowym językiem,
postulujemy pozostawienie starej nazwy i
starej (czytaj: sprawdzonej) formuły

zadaniem jest wymiana informacji,
komunikacja i wspieranie współpracy
między poszczególnymi ciałami dialogu;
Par. 2. 10. KDS-ach – rozumie się przez Komisje Dialogu
to miejskie komisje dialogu społecznego
i
dzielnicowe
komisje
dialogu
społecznego
§ 2. 18. MKDS-ach – rozumie się przez
to miejskie komisje dialogu społecznego
działające przy biurach Urzędu m.st.
Warszawy, które
w poprzednich
programach funkcjonowały pod nazwą
KDS;

BKDS _ rozumie się przez to branżowe Komisje Dialogu działają bądź branżowo,
miejskie komisje dialogu społecznego bądź dzielnicowo
działające przy biurach Urzędu m.st.
Warszawy, które w poprzednich programach
funkcjonowały pod nazwą KDS;

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji
§ 2. 27. SCWO – rozumie się przez to 27. SCWO – rozumie się przez to zadanie
Pozarządowych idea słuszna, ale dlaczego
zadanie publiczne pod nazwą: Stołeczne publiczne pod nazwą: Stołeczne Centrum
wskazuje sie konkretne organizacje? Nie ma
Centrum
Wspierania
Organizacji Wspierania Organizacji Pozarządowych.
powodu.
Pozarządowych, realizowane na mocy
umowy z m.st. Warszawą przez:
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw
Społecznych
BORIS,
Federację Organizacji Pozarządowych
Centrum Szpitalna, Stowarzyszenie
Klon/Jawor,
Federację
Mazowia,
Fundację
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego;
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§ 4. 3. zasada partnerstwa – przejawia się
przede wszystkim w dążeniu do
budowania zaufania między stronami
dialogu. Obie strony współdziałają na
rzecz Miasta i jego mieszkańców,
wspólnie określają cele i ponoszą
odpowiedzialność za ich realizację;

§ 16. Miasto może inicjować, tworzyć i
uczestniczyć w
formalnych albo
nieformalnych partnerstwach, w których
biorą udział organizacje pozarządowe, w
celu wspólnego działania na rzecz
społeczności lokalnej.

§ 4. 3. zasada partnerstwa – przejawia się Obie strony tzn. Miasto i NGO
przede wszystkim w dążeniu do budowania
zaufania między stronami dialogu. Obie
strony współdziałają na rzecz jego
mieszkańców, wspólnie określają cele i
ponoszą odpowiedzialność za ich realizację;

Miasto
może
inicjować,
tworzyć
i Nieformalne partnerstwo?
uczestniczyć
w
formalnych
albo
niesformalizowanych
partnerstwach,
w
których biorą udział organizacje pozarządowe,
w celu wspólnego działania na rzecz
społeczności lokalnej.

§ 23. Organizacje pozarządowe
współuczestniczą w kształtowaniu
polityki Miasta, w szczególności poprzez
udział swoich przedstawicieli w
WRDPP, KDS-ach, FCD oraz innych
ciałach społecznych, których członkami
są przedstawiciele organizacji
pozarządowych.

§ 23. Organizacje pozarządowe
współuczestniczą w kształtowaniu polityki
Miasta, w szczególności poprzez udział
swoich przedstawicieli w WRDPP, KDS-ach,
FDS oraz innych ciałach społecznych, których
członkami są delegowani przedstawiciele
organizacji pozarządowych.

§ 24. 3. W sytuacjach wątpliwych
dyrektor biura konsultuje zasadność

§ 24. 3. W sytuacjach wątpliwych każda
ze stron dialogu konsultuje zasadność
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Ciała społeczne są spotkaniem osób
fizycznych, to że ktoś w nim uczestniczy nie
jest jednoznaczne że reprezentuje NGO

§ 4. 2. 3)

powołania MKDS-u
z Pełnomocnikiem.

powołania MKDS-u
z Pełnomocnikiem.
W skład BKDS-u wchodzą przedstawiciele
zainteresowanych organizacji pozarządowych,
działających w poszczególnych dziedzinach
oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta
delegowany przez kierującego właściwą
merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy

Program dotyczy ws półpracy Miasta z ngo,
nie
zaś
szeroko
pojętego
dialogu
społecznego/obywatelskiego. Proponujemy
nie łączyć – w tym Programie współpracy różnych porządków

§ 24.7. Do istniejącego MKDS- u
zainteresowana organizacja pozarządowa
lub jednostka organizacyjna może
przystąpić w dowolnym momencie. W
przypadku chęci dołączenia do MKDS- u
należy złożyć stosowne oświadczenie, a
przedstawiciel otrzymuje prawo głosu od
następnego posiedzenia.

§
24.7.
Do
istniejącego
BKDS-u
zainteresowana organizacja pozarządowa lub
jednostka organizacyjna może przystąpić w
dowolnym momencie. W przypadku chęci
dołączenia do BKDS-u należy złożyć
stosowne oświadczenie, a przedstawiciel
otrzymuje prawo głosu od następnego
posiedzenia.
W
przypadku
jednostki
organizacyjnej z głosem doradczym § 24.13.

Program dotyczy współpracy Miasta z ngo,
nie
zaś
szeroko
pojętego
dialogu
społecznego/obywatelskiego.
Proponujemy
nie łączyć – w tym Programie współpracy różnych porządków

§ 24.8. MKDS-y mają charakter
opiniodawczy, inicjatywny i doradczy.
Do ich zadań w szczególności należy:

§ 24.8. KDS-y mają charakter opiniodawczy,
inicjatywny i doradczy.
Do ich zadań w szczególności należy:

§ 24.6. W skład MKDS- u wchodzą
przedstawiciele zainteresowanych
organizacji pozarządowych, jednostek
organizacyjnych, działających w
poszczególnych dziedzinach oraz
przynajmniej jeden przedstawiciel
Miasta delegowany przez kierującego
właściwą merytorycznie komórką
organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy

1) konsultowanie i współtworzenie
dokumentów i projektów aktów
prawnych wydawanych przez organy

1)
konsultowanie
i
współtworzenie
dokumentów i projektów aktów prawnych
wydawanych przez organy dzielnicy, w
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dzielnicy, w zakresie działalności
zakresie działalności danej komisji;
danej komisji;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych
2) opiniowanie
projektów
aktów
związanych z zadaniami publicznymi
prawnych związanych z zadaniami
określonymi w § 5 ust. 1 oraz opiniowanie
publicznymi określonymi w § 5 ust. 1
projektów ogłoszeń konkursowych;
oraz opiniowanie projektów ogłoszeń 3) delegowanie przedstawicieli organizacji
konkursowych;
pozarządowych do udziału w komisjach
3) delegowanie przedstawicieli
organizacji pozarządowych do
udziału w komisjach konkursowych
rozpatrujących oferty o przyznanie
dotacji oraz do zespołów do spraw
oceny realizacji zadania publicznego
w ramach małego grantu;
4) wskazywanie przedstawicieli
organizacji pozarządowych do
zespołów roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały
nr L/1440/2013 Rady m.st.
Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w
sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Warszawską Radą
Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach

konkursowych rozpatrujących oferty o
przyznanie dotacji oraz do zespołów do
spraw oceny realizacji zadania
publicznego w ramach małego grantu;
4) wskazywanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do zespołów roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr
L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia
21 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z
Warszawską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013 r., poz. 2933);
5)

współpraca z właściwą dzielnicą w
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dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2013 r., poz. 2933);
5) współpraca z właściwą dzielnicą w
celu polepszenia i podwyższenia
efektywności działań kierowanych do
mieszkańców;

celu polepszenia i podwyższenia
efektywności działań kierowanych do
mieszkańców;
6)

współpraca z WRDPP, MKDS-ami,
DKDS-ami i FCD.

9. KDS-y realizując swoje zadania mogą:

6) określanie potrzeb społecznych, 1)
określać potrzeby społeczne, sposoby
sposobu ich zaspokajania oraz
ich zaspokajania oraz utrzymywać kontakty
utrzymanie
kontaktów
z
z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie
mieszkańcami
np.:
poprzez
otwartych spotkań dla mieszkańców;
organizowanie otwartych spotkań dla
mieszkańców;
2) występować do organów Miasta z
7) występowanie do organów Miasta z
wnioskami
w
zakresie
swojej
wnioskami w zakresie swojej
działalności;
działalności;
8) współpraca z WRDPP, MKDS-ami,
DKDS-ami i FCD.

§ 24.12. Kadencja władz MKDS-u trwa ?????
dwa lata.

Roczny program współpracy? Co na ten temat
Biuro Prawne?

§ 24.13. W głosowaniach nad wyborem
2. W głosowaniach nad wyborem Program dotyczy ws półpracy Miasta z ngo.
Jednostki
organizacyjne
są
przewodniczącego, prezydium MKDS- u przewodniczącego,
prezydium
BKDS-u
„ciałami/je
dnostkami”
Miasta,
nie
mogą
oraz w innych sytuacjach wymagających oraz w innych sytuacjach wymagających
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głosowania, odbywa się ono według
zasady, że Miasto ma jeden głos,
niezależnie od liczby przedstawicieli
Miasta, którzy są członkami MKDS- u.
Zasada ta dotyczy również każdej
organizacji pozarządowej i jednostki
organizacyjnej tworzących MKDS.

głosowania, odbywa się ono według zasady,
że Miasto ma jeden głos, niezależnie od liczby
przedstawicieli
Miasta
i
jednostek
organizacyjnych, którzy są członkami BKDSu. Zasada ta dotyczy również każdej
organizacji pozarządowej tworzących BKDS.

więc być dys ponentami głosów innych niż
przedstawiciele Miasta. Zwłaszcza, że są
bezpośrednio zale żne od Miasta. Nie jest dla
nich produktywne by w przypadku
ewentualnych
głosowań
zajmowały
stanowisko inne niż Miasto

§ 24.23.4 średnia frekwencja na
spotkaniach
w
danym
roku
kalendarzowym będzie mniejsza niż
minimalna
liczba
podmiotów
wymaganych do powołania MKDS- u;

Proponujemy wykreślić ten punkt zamiast
tego wprowadzić rozs zerzenie par. 24. 23. 5
O brzmieniu:
nie przestrzega zasad określonych w par. 4
oraz par. 24. 16. 3 i 4

1. Groźne są ewentualne potajemne
ustalenia pos zczególnych ngo-sów (czytaj:
zawlaszczenie KDS-ów) nie zaś ich
liczebność spotkań czy społeczna zbyt mała
aktywność przedstawicieli ngo.
2. Strona NGO w tym Programie nie ma
możliwości
oceniania/sprawdzania
aktywności Miasta. Pojawienie się tego
zapis u świadczyć będzie o braku równowagi
dialogu. Program jest formą Umowy, a
Umowy powinny być bilate ralne.

§ 25.9. DKDS-y mają charakter §
25.9.
DKDS-y
mają
charakter
opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich
Do ich zadań w szczególności należy:
zadań w szczególności należy:
1) konsultowanie i współtworzenie
dokumentów i projektów aktów
prawnych wydawanych przez organy
dzielnicy, w zakresie działalności
danej komisji;

1)konsultowanie
i
współtworzenie
dokumentów i projektów aktów prawnych
wydawanych przez organy dzielnicy, w
zakresie działalności danej komisji;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych
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2) opiniowanie
projektów
aktów
prawnych związanych z zadaniami
publicznymi określonymi w § 5 ust. 1
oraz opiniowanie projektów ogłoszeń
konkursowych;
3) delegowanie
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
do
udziału w komisjach konkursowych
rozpatrujących oferty o przyznanie
dotacji oraz do zespołów do spraw
oceny realizacji zadania publicznego
w ramach małego grantu;
4) wskazywanie
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
do
zespołów
roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały
nr
L/1440/2013
Rady
m.st.
Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w
sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Warszawską Radą
Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz.

związanych z zadaniami publicznymi
określonymi w § 5 ust. 1 oraz opiniowanie
projektów ogłoszeń konkursowych;
3)delegowanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do udziału w komisjach
konkursowych rozpatrujących oferty o
przyznanie dotacji oraz do zespołów do
spraw
oceny
realizacji
zadania
publicznego w ramach małego grantu;
4) wskazywanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do zespołów roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr
L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia
21 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z
Warszawską Radą Działalności Pożytku
Publicznego
lub
organizacjami
pozarządowymi
i
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013 r., poz. 2933);
5) współpraca z właściwą dzielnicą w celu
polepszenia i podwyższenia efektywności
działań kierowanych do mieszkańców;
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9) występowanie do organów Miasta z
wnioskami w zakresie swojej działalności;
5) współpraca z właściwą dzielnicą w
celu polepszenia i podwyższenia 10) współpraca z WRDPP, BKDS-ami,
efektywności działań kierowanych do
DKDS-ami i FCD.
mieszkańców;
9.1 DKDS-y realizując swoje zadania mogą:
z 2013 r., poz. 2933);

6) określanie potrzeb społecznych, 1) określać potrzeby społecznych, sposoby
sposobu ich zaspokajania oraz
ich
zaspokajania
oraz
utrzymanie
utrzymanie
kontaktów
z
kontaktów z mieszkańcami np.: poprzez
mieszkańcami
np.:
poprzez
organizowanie otwartych spotkań dla
organizowanie otwartych spotkań dla
mieszkańców;
mieszkańców;
7) występowanie do organów Miasta z
wnioskami w zakresie swojej 2) określać potrzeby społeczne, sposoby ich
zaspokajania oraz utrzymywać kontakty z
działalności;
mieszkańcami np.: poprzez organizowanie
8) współpraca z WRDPP, MKDS-ami, otwartych spotkań dla mieszkańców;
DKDS-ami i FCD.
3) występować do organów Miasta z
wnioskami w zakresie swojej działalności;

§ 25.4 W sytuacjach wątpliwych § 25.4 W sytuacjach wątpliwych każda ze § 4. 2. 3)
stron dialogu konsultuje zasadność powołania
burmistrz dzielnicy konsultuje zasadność
DKDS-u z Pełnomocnikiem.
powołania DKDS- u z Pełnomocnikiem.
§
25.8.
Do
istniejącego
DKDS-u Program dotyczy współpracy Miasta z ngo,
§ 25.8 Do istniejącego DKDS- u
zainteresowana
organizacja
pozarządowa
lub nie
zaś
szeroko
pojętego
dialogu
zainteresowana organizacja pozarządowa
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lub jednostka organizacyjna może
przystąpić w dowolnym momencie. W
przypadku chęci dołączenia do DKDS- u
należy złożyć stosowne oświadczenie, a
przedstawiciel otrzymuje prawo głosu od
następnego posiedzenia.

jednostka organizacyjna może przystąpić w społecznego/obywatelskiego.
Proponujemy
dowolnym momencie. W przypadku chęci nie łączyć – w tym Programie współpracy dołączenia do DKDS-u należy złożyć różnych porządków
stosowne oświadczenie, a przedstawiciel
otrzymuje prawo głosu od następnego
posiedzenia.
W
przypadku
jednostki
organizacyjnej z głosem doradczym § 25.14.

§ 25.13. Kadencja władz DKDS-u trwa
dwa lata.

?????

§ 25.14. W głosowaniach nad wyborem
przewodniczącego, prezydium DKDS- u
oraz w innych sytuacjach wymagających
głosowania, odbywa się ono według
zasady, że Miasto ma jeden głos,
niezależnie od liczby przedstawicieli
Miasta, którzy są członkami DKDS- u.
Zasada ta dotyczy również każdej
organizacji pozarządowej i jednostki
organizacyjnej tworzących DKDS

§ 25.14. W głosowaniach nad wyborem
przewodniczącego,
prezydium
DKDS-u
oraz w innych sytuacjach wymagających
głosowania, odbywa się ono według zasady,
że Miasto ma jeden głos, niezależnie od liczby
przedstawicieli
Miasta
i
jednostek
organizacyjnych, którzy są członkami DKDSu. Zasada ta dotyczy również każdej
organizacji pozarządowej tworzących DKDS

§ 27. 1. W celu wzmocnienia i
pogłębienia współpracy Miasta z
organizacjami pozarządowymi tworzy
się FCD, którego głównym zadaniem jest
wymiana informacji,
komunikacja i
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Roczny program współpracy? Co na ten temat
Biuro Prawne?

Program dotyczy współpracy Miasta z ngo.
Jednostki
organizacyjne
są
„ciałami/jednostkami” Miasta, nie mogą więc
być dysponentami głosów innych niż
przedstawiciele Miasta. Zwłaszcza, że są
bezpośrednio zależne od Miasta. Nie jest dla
nich produktywne by w przypadku
ewentualnych
głosowań
zajmowały
stanowisko inne niż Miasto

Proponujemy wrócić w całości do zapisu
par. 29. 1, 2, 3, 4, 5 Programu współpracy
m.st. Warszawy w roku 2017 z organizacjami
pozarządowymi z dopisanym par. 29. 6. O
brzmieniu:

wspieranie
współpracy
między
poszczególnymi
ciałami
dialogu
wchodzącymi w skład warszawskiej
struktury
dialogu
społecznego
wymienionymi w § 23.

Posiedzenie
FDS
w
szczególnych
przypadkach
może
zwołane
przez
Pelnomocnika lub na wniosek 3 KDS-ów

§ 27. 2 Posiedzenia FCD są jawne i
otwarte. Odbywają się nie częściej niż
raz na kwartał i są zwoływane przez
Pełnomocnika. W pracach FCD biorą
udział
przedstawiciele
KDS-ów,
WRDPP oraz zaproszeni goście.

§ 27. 2 Posiedzenia FDS są jawne i otwarte. j.w.
Odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał
i są zwoływane przez Pełnomocnika lub na
wniosek 3 KDS. W pracach FDS biorą udział
delegowani
przedstawiciele
KDS-ów,
WRDPP oraz zaproszeni goście.

§ 27. 3 FCD otrzymuje wsparcie
merytoryczne i organizacyjne m.in.: w
zakresie tworzenia programu pracy FCD,
merytorycznego przebiegu spotkań oraz
zapraszania
na
spotkania
i
podsumowywania spotkań, w tym
sporządzania notatek z posiedzeń. Miasto
wspiera FCD za pośrednictwem SCWO
lub samodzielnie.

§ 27. 3 FCD otrzymuje wsparcie j.w
merytoryczne i organizacyjne m.in.: w
zakresie tworzenia programu pracy FCD,
merytorycznego przebiegu spotkań oraz
zapraszania na spotkania i podsumowywania
spotkań, w tym sporządzania notatek z
posiedzeń..

§ 32. 2.Monitoring polega na ocenie § 32. 2.Monitoring polega na nadzorze nad Jakie kryteria oceny?
realizacji opisanych zasad i trybów realizacją opisanych zasad i trybów
współpracy.
współpracy.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2017 r. na:





adres poczty elektronicznej eturczanska@um.warszawa.pl; jholanowski@um.warszawa.pl
adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa
faks 22 443 34 02

Lp.

Uwagi

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Sugerowana zmiana
We wszystkich „miejscach Programu należy
odpowiedni wprowadzić skróty
FDS dla Forum Dialogu Społecznego (w
miejsce FCD – Forum Ciał Dialogu)
BKDS dla Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ( w miejsce MKDS Miejskiej
Komisji Dialogu Społecznego)

Program w proponowanym zapisie ma
elementy
centralizacji,
które
są
zaprzeczeniem ducha dialogu .
Udział organizacji w dialogu z miastem
odbywa się na zasadzie dobrowolności i
suwerenności podmiotów.

Marek b.Chodaczyński – prze wodniczący DKDS Ochota, chodaczynski@o2.pl tel. 606447322

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2017 r. na:





adres poczty elektronicznej eturczanska@um.warszawa.pl; jholanowski@um.warszawa.pl
adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa
faks 22 443 34 02

Uzasadnienie

