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Szanowna Pani Burmistrz, 
 
jako stowarzyszenie rejestrowe, osoba prawna zrzeszająca mieszkańców i sympatyków osiedla          
Boernerowo (dzielnica Bemowo!)  
 

składamy skargę  
na działania obecnego Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

 
Przyczyn naszego niezadowolenia z dwuletniego okresu pracy obecnego Zarządu jest wiele. W tym             
piśmie skupiamy się na braku poszanowania ze strony obecnego Zarządu UD Bemowo dla członków              
i sympatyków Towarzystwa Boernerowo, manifestujące się m.in. poprzez:  
 

● brak skutecznego powiadomienia, nie mówiąc już o zaproszeniu, Towarzystwa Boernerowo          
do wzięcia udziału w organizowanych na Boernerowie obchodach Rocznicy Powstania          
Warszawskiego dnia 26 lipca 2020. Traktujemy to jako brak kompetencji społecznych           
obecnego Zarządu UD Bemowo; 
 

● od 9 lipca 2020 brak jakiejkolwiek informacji w sprawie odwołanego (na 3 godziny przed)              
spotkania z wiceprzewodniczącym Jakubem Gręziakiem, mimo obiecanego nowego terminu         
“w najbliższym” czasie. Traktujemy to jako brak kompetencji organizacyjnych lub społecznych; 
 

● nieudolność obecnego Zarządu UD Bemowo w zrealizowaniu ciągnącego się od początku           
kadencji obecnego Zarządu UD Bemowo, akceptowanego przez UM, projektu MAL-Dom          
Sąsiedzki-Biblioteka Boernerowo na ul. Sobczaka. Traktujemy to jako brak kompetencji          
sprawczych (menadżerskich) obecnego Zarządu UD Bemowo. 

 
Oczekujemy od Pani Burmistrz odpowiedzi w w.w. kwestiach. Naszą intencją, motywem do            
powołania Stowarzyszenia była między innymi chęć współpracy z Władzami Dzielnicy. Niestety do tej             
chwili nie została ona ze strony Zarządu UD Bemowo w żaden sposób odzwierciedlona. Z obecnym               
Zarządem UD Bemowo musimy współpracować do roku 2023 i mamy nadzieję, iż nasze wzajemne              
relacje się poprawią, a respekt i szacunek będą w tych relacjach charakteryzowały obie strony. 
. 
Z poważaniem 
Zarząd Towarzystwa Boernerowo 
 
 
Otrzymują: Adresat; Rada Dzielnicy Bemowo ;  Jakub Gręziak 

 
Powołując się na art. 4 ustępy 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, rezygnujemy ze względów                       
ekologicznych i logistycznych z dołączenia 6 kartkowego wydruku aktualnych danych KRS w nadziei, iż możliwa jest u Państwa                  
elektroniczna weryfikacja danych w KRS. Nasz KRS nr 0000734920. Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z możliwością weryfikacji danych                
KRS łącznie z zamieszczonymi tam celami statutowymi Towarzystwa Boernerowo: https://ekrs.ms.gov.pl                           Strona 1 z 1 
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