PROTOKÓŁ nr 2/2014
z dnia 6 lutego 2014r.
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji
Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obrady

prowadził

P.

Piotr

Adamus

-

Przewodniczący

Komisji

Gospodarki

Przestrzennej i Komunalnej.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska oraz p. Grzegorz Busłowski
pracownik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Prowadzący obrady odczytał porządek obrad i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany porządek.
Wspólnie obradujące Komisje jednogłośnie przyjęły zaproponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej.
3. Omówienie zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Ursus w związku z informacją
Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus.
4. Omówienie i przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2013 rok.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Informacja o akcji „Zima w mieście 2014”.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
Ad pkt- 2
Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej.
Wobec braku uwag protokół Nr 16/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. został przyjęty.
Wobec braku uwag protokół Nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014r.został przyjęty.
(12 radnych na sali obrad).
Prowadzący obrady p. Piotr Adamus - poprosił Zarząd Dzielnicy o omówienie zmian
w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Ursus oraz wyjaśnienie na temat pierwszeństwa
przejazdu w ul. Poczty Gdańskiej.
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Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień – poinformował, że w dniu 3.02.2014r spotkał
się z Dyrektorem Pionu Przewozów i rozmawiał na temat zmian w komunikacji miejskiej.
Poprosił zatem pana Grzegorza Bushowskiego pracownika Wydziału Infrastruktury
o przedstawienie aktualnych informacji na ten temat.
Pracownik Wydziału Infrastruktury p. Grzegorz Busłowski - wyjaśnił, że w związku
z propozycją wprowadzenia stałych zmian w obecnie funkcjonującym układzie tras linii
autobusowych na terenie Dzielnicy Ursus po otwarciu ruchu w ulicy Cierlickiej propozycje
radnych przedstawione w przedmiotowym piśmie zostały zaopiniowane w następujący
sposób:
pozytywna opinia w zakresie zaproponowanego układu tras dotyczącego linii 129,177,
178, 187, 191, 194, 206, 207, 307, 401, 517 oraz N35 i N85.
Odnośnie funkcjonowania zespołu przystankowego Walerego Sławka zgodnie z podjętymi
działaniami przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w dniu
03.02.2014 r. został złożony stosowny projekt stałej organizacji ruchu do Inżyniera Ruchu m.
st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 77/79 przewidujący utrzymanie
pierwszeństwa przejazdu ulicą Poczty Gdańskiej oznakowanego znakami pionowymi D-1
„pierwszeństwo przejazdu” i podporządkowaniem ulicy Bandurskiego oraz Poczty Gdańskiej
na odcinku od ul. Poczty Gdańskiej do ul. Legnickiej znakiem pionowym A-7 „ustąp
pierwszeństwa”.
Ponadto ze względu na parkujące wzdłuż krawędzi w/w ulicy samochody, które blokują ruch
na ulicy Poczty Gdańskiej, na całej jej długości po obu stronach utrzymane zostanie
oznakowanie znakami pionowymi B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
Także ze względu na mającą kursować ulicą Poczty Gdańskiej komunikację autobusową
w opracowywanym projekcie zaprojektowano utrzymanie lokalizacji przystanków komunikacji
autobusowej w ulicy Poczty Gdańskiej przy budynku Nr 38 w kierunku ul. Dzieci Warszawy
oraz w ulicy Poczty Gdańskiej przy budynku Nr 45 w kierunku ul. Nowolazurowej
oznakowanych znakiem pionowym D-15 „przystanek” i znakiem poziomym P-17 „linia
przystankowa”. Podziękował Dyrektorowi ZTM również za przychylenie się do części
propozycji korekt przebiegów tras linii autobusowych przekazanych przy piśmie Urzędu
nr UD-XI-WIR.7240.40.4.13.GBU z dnia 04.12.2013 r. tj.:
Linia 177 P+R AL. KRAKOWSKA –Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – Starodęby –
Al. Jerozolimskie – URSUS-RATUSZ - wprowadzenie tej zmiany uwarunkowane jest
oddaniem do użytku południowego odcinka ul. Skoroszewskiej wraz z infrastrukturą
przystankową wraz z wybudowaniem pary przystanków w zespole ŻYWIECKA na
ul. Ryżowej po północnej stronie skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi.
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Linia 178 KONWIKTORSKA – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Skoroszewska – Starodęby
– Al. Jerozolimskie – PKP URSUS - wprowadzenie tej zmiany uwarunkowane jest
oddaniem do użytku południowego odcinka ul. Skoroszewskiej wraz z infrastrukturą
przystankową.
Wprowadzenie linii 197 GWIAŹDZISTA – Gierdziejewskiego – Warszawska – Keniga –
URSUS-NIEDŹWIADEK - uwarunkowane jest poszerzeniem promieni prawoskrętu do 12 m
z ul. Gierdziejewskiego w ul. Warszawską i z ul. Warszawskiej.
Linia 207 REGULSKA – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska –
SKOROSZE - zmiana ta warunkowa jest oddaniem do użytku południowego odcinka
ul. Skoroszewskiej wraz z infrastrukturą przystankową. Przychylamy się też do propozycji
pozostawienia we wszystkich kursach obecnej trasy REGULSKA – SKOROSZE bez kursów
do WKD OPACZ.
Wprowadzenie Linii 307 WKD OPACZ – Bodycha (powrót: Ryżowa) – Al. Jerozolimskie
– Starodęby – Skoroszewska – Dzieci Warszawy – URSUS-SANKTUARIUM uwarunkowane jest oddaniem do użytku południowego odcinka ul. Skoroszewskiej wraz
z infrastrukturą przystankową.
Linia 717 DW. ZACHODNI – Al. Jerozolimskie – Nowolazurowa – Ryżowa –
Al. Jerozolimskie – PIASTÓW /OGIŃSKIEGO/ - wprowadzenie tej zmiany uwarunkowane
jest wybudowaniem pary przystanków w zespole ŻYWIECKA na ul. Ryżowej po północnej
stronie skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi; ponadto uwzględniając planowane zamknięcie
ul. Kleszczowej i konieczności skierowania niektórych linii objazdem ul. Nowolazurową do
Al. Jerozolimskich, nie wyklucza się wprowadzenia zmiany trasy linii Nr717 dopiero po
przywróceniu ruchu na ul. Kleszczowej. Jednocześnie podjął działania w kierunku:
-

opracowania projektu stałej organizacji ruchu przewidującej lokalizację przystanków
komunikacji autobusowej oraz wybudowania pary przystanków w zespole ŻYWIECKA na
ul. Ryżowej po północnej stronie skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi.

-

dostosowanie

układu

drogowego

pod

względem

rozwiązań

technicznych

ulicy

Warszawskiej na odcinku od ul. W. Jagiełły do ul. Gierdziejewskiego do potrzeb
kursowania

pojazdów

komunikacji

autobusowej

poprzez

poszerzenie

promieni

prawoskrętu do 12 m z ul. Gierdziejewskiego w ul. Warszawską i z ul. Warszawskiej
w ul. Warszawską (powiatową).
-

dostosowanie układu drogowego pod względem rozwiązań technicznych skrzyżowania
ulicy Skoroszewskiej z ul. Dzieci Warszawy do potrzeb kursowania pojazdów komunikacji
autobusowej o długości 10 i 12 m.

-

dostosowanie

układu

drogowego

pod

względem

rozwiązań

technicznych

ulicy

Skoroszewskiej na odcinku od ul. Prystora do budynku Nr 5 przy ul. Skoroszewskiej
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(sklep BIEDRONKA) tj. oddaniem do użytku południowego odcinka ul. Skoroszewskiej
wraz z infrastrukturą przystankową.
Podziękował

ponadto

komunikacyjnym

po

ZTM

za

przeniesieniu

przychylne
pętli

zaakceptowanie

URSUS-NIEDŹWIADEK

zmian
w

w

nowe

układzie
miejsce

i skierowanie do niej linie kończące trasy na obecnej pętli URSUS NIEDZWIADEK
w ul. Keniga tj.: linii 187, 197, 401 i 517. Ma nadzieję, że tak kształtowany układ linii
autobusowych na terenie Dzielnicy Ursus będzie w jak najlepszy sposób odpowiadał
zapotrzebowaniom mieszkańców.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni , przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił p. Grzegorz Busłowski. Poinformował, że drogą
mailową przekaże radnym pismo z dnia 5 lutego 2014r oraz mapkę z przedstawionymi
zmianami.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz - w imieniu mieszkańców zgłosił, iż autobusy linii 191 są
zbyt krótkie co powoduje ścisk i tłok. Poprosił o wystąpienie do ZTM o dłuższe składy.
Prowadzący obrady p. Piotr Adamus - podziękował panu Grzegorzowi Busłowskiemu za
przybycie i przedstawienie aktualnych zmian w komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy
Ursus.
Wspólnie obradujące Komisje Rady informacyjnie przyjęły powyższe zmiany w komunikacji
miejskiej przedstawione przez pracownika urzędu.
Ad punktu - 4
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej p. Piotr Adamus przeczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2013r.
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z pracy komisji za 2013r.
Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych p. Marianna Jaguścik
odczytała sprawozdanie z działalności komisji za 2013r.
W wyniku głosowania Komisja Kultury Sportu i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie
przyjęła powyższe sprawozdanie z pracy komisji za 2013r.
Ad punktu - 5
W sprawach wniesionych Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - przedstawił
projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 12 lutego
2014r.
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-

Projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym zgodnie z Uchwałą Zarządu
Dzielnicy nr 1013/2014 z dnia 22 stycznia 2014r -druk nr 171 w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy. Projekt ten dot.
wprowadzenia dwóch zmian po stronie zwiększeń tj:
„Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus o 132 557zł.
„Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego
do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
Raszynka” o kwotę 50 000zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi 182 557zł. Wnioskowana
kwota stanowi środki niewykorzystane w 2013r.

Radny p. Stanisław Jasiński - zapytał z czego wynika konieczność wymiany drzwi
w Urzędzie Dzielnicy.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił iż wymiana drzwi związana jest
z zaleceniami Straży Pożarnej.
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Projekt powyższej uchwały był przedmiotem obrad dwóch komisji tj: Komisji Oświaty oraz
Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym przedstawiła Główna
Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 1016/2014
z dnia 29 stycznia 2014r. – druk nr 171 dot. przesunięć po stronie zwiększeń na dwa nowe
zadania tj: 765 000zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Parku „Achera” przy
ul. Walerego Sławka w Warszawie oraz kwota 971 843zł z przeznaczeniem na przeniesienie
zieleńca wraz z placem zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42. Środki finansowe na te zadania
pochodzą z podatku VAT.
Radny p. Dariusz Grylak - zwrócił uwagę na wysokie koszty 971 843,00 zł na przeniesienie
w/w placu zabaw i poprosił Zarząd o wyjaśnienie z czego wynika ta kwota.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - potwierdził, że istotnie przeniesienie tego placu
zabaw generuje wysokie koszty. Przyznał, że Zarząd Dzielnicy również był zaskoczony kiedy
otrzymał kosztorys. Podał, że wysokie koszty powoduje m.in. sam demontaż urządzeń
zabawowych.
Radny p. Stanisław Jasiński - zapytał o koszty odszkodowania tytułem bezumownego
korzystania z gruntu pod plac zabaw.
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Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - wyjaśnił, że w tej sprawie zapewne zapadnie
wyrok sądowy, który rozstrzygnie czy istotnie było to bezumowne korzystanie i jakie będą
ewentualne koszty. Spadkobiercy wystąpili o 4 mln. zł. Jest jeszcze szansa rozmowy ze
spadkobiercami.
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisja Kultury
Sportu i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt
uchwały.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Oświaty na styczniowym
posiedzeniu i został zaopiniowany pozytywnie.
Następnie Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - poprosił Główną Księgową
p. Elżbietę Stępkowską o omówienie projektu uchwały w sprawie Sprawozdania
z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013r.
Główna Księgowa P. Elżbieta Stępkowska - przedstawiła wykonanie wydatków budżetu za
2013r. podkreślając, że budżet po zmianach ogółem wynosił: 121 049 459,00zł. przy czym
wykonanie jest na poziomie 118 624 564,50zł a wskaźnik procentowy - 98,0%.
Wydatki bieżące wykonanie 113 534 978,89zł. – 98,1%
Wydatki jednostek budżetowych 85 048 126,32 – 98,4%. w tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 852 050,20zł. – 99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 196 076,12zł. – 95,0%,
Dotacje na zadania bieżące – 19 114 769,56zł. – 100%,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 969 650,59zł. – 98,4%,
Wydatki na programy finansowane z funduszu UE - 1 402 432,42zł. – 65,1%,
Wydatki majątkowe 5 089 585,61zł. tj 96,5%.
Następnie omówiła plan i wykonanie dochodów procentowo:
Dochody bieżące 104%
Dochody własne 104%
Podatki i opłaty lokalne ogółem111,3%
Podatek od nieruchomości 112,6%
Podatek rolny 121,7%
Podatek od środków transportowych -87,5%
Opłaty adiacenckie 61,8%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego 122,7%
Dochody z mienia 104,9%
Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości 102,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia 106,3%
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Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 78,4%
Pozostałe dochody 87,2%
Wpływy z różnych opłat 385,8%
Wypłaty z usług 77,0
Dochody majątkowe 103,3% dochody własne 103,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 96,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 101,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych 100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 99,9%
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 100%
Pomoc Społeczna 99,8%
Poradnictwo,

mieszkania

chronione

i

ośrodki

interwencji

kryzysowej

oraz

usługi

specjalistyczne 100%
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa 99,3%
Kultura i ochrona Dziedzictwa kulturowego 99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy kultury i ośrodki kultury 100%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki 100%
Rekreacja, sport i turystyka 99,9%.
Sprawozdanie w wersji papierowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Prowadzący obrady p. Piotr Adamus - podziękował Głównej Księgowej za dokładne
przedstawienie informacji z realizacji budżetu na 2013r. i otworzył dyskusję na powyższy
temat.
Radny p. Dariusz Grylak - poprosił o informację na temat realizacji składek na
ubezpieczenie społeczne.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - wyjaśniła, iż zadanie to nie zostało wykonane
w 100 % ponieważ niektóre osoby po prostu nie zgłosiły się.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz - zwrócił uwagę na niski wskaźnik wykonania
procentowego wpływów z czynszu za mieszkania komunalne tj. tylko 78,4%.
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski - wyjaśnił, iż rośnie liczba osób, które nie
płacą czynszu głównie z powodu ubóstwa. W ubiegłym roku był prowadzony program UE
dot. wychodzenia z bezdomności - aktywizacja zawodowa. Cały system wymaga przyjrzenia
się, wypracowania zmian i ich wdrożenia.
Radny p. Dariusz Pastor - podkreślił, że budżet jest ruchomy i w ciągu roku budżetowego
w zależności od potrzeb następują zmiany.
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Radny p. Waldemar Humięcki - zapytał jak takie zmiany mają się do wieloletniego planu
inwestycyjnego.
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - w obecnej kadencji rady żadna inwestycja
nie spadła, ewentualnie została odłożona. Podał dobrą wiadomość, że pani Prezydent m.st
Warszawy podjęła działania w kierunku budowy przedszkoli.
Radny p. Dariusz Grylak - zapytał ile wynosił budżet inwestycyjny na 2013r.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - zaznaczył, że sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2013r musi zaopiniować Komisja Rewizyjna w przeciwnym razie punkt ten
zdejmie z porządku obrad sesji. Budżet samorządu jest płynny natomiast budżet państwa
jest sztywny. W roku 2013 wszystkie zmiany w budżecie były omawiane na komisjach Rady,
i opiniowane na sesji. Wiele zmian Zarząd wprowadzał również na propozycje radnych.
Radny p. Waldemar Humięcki – odnośnie druku sprawozdania chciałby aby sprawozdanie
za 2013 r. zostało przedstawione w formie jednej tabelki.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – odniosła się do wypowiedzi radnego
argumentując, iż format tabeli został narzucony przez Biuro Budżetu m.st. Warszawy i taka
formuła została przyjęta przez wszystkie dzielnice warszawskie.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień – nawiązując do wystąpienia Głównej Księgowej
zapewnił, że Zarząd Dzielnicy również chciałby aby te wskaźniki były jak najwyższe. Zwrócił
uwagę na oszczędności w zadaniu pt. „Utrzymanie Urzędu”, a także środki z tytułu podatku
VAT. Przypomniał, że Ośrodek Pomocy Społecznej w ostatniej chwili otrzymał środki, które
musiał szybko rozdysponować. Również do ostatniej chwili ważyła się sprawa nagród dla
pracowników Urzędu. Podkreślił, że pracownicy otrzymali podwyżkę płacy średnio o 200300zł.
Radny p. Stanisław Jasiński - poprosił Zarząd o podanie planu inwestycyjnego na
przestrzeni lat ubiegłych o ile był większy lub mniejszy w stosunku do roku 2013.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - poinformował, że w tej chwili nie może udzielić
precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie Nie mniej postara się odpowiedzieć.
Radny p. Stanisław Jasiński - podziękował i dodał, że gdyby w składzie Komisji Rewizyjnej
było więcej radnych opozycji to sprawozdanie to zostałoby zaopiniowane negatywnie.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Pastor – jako radny drugiej kadencji zapamiętał, że
budżet na kolejne lata jest coraz niższy, ponieważ jest kryzys i wszyscy mamy świadomość,
że środki na 2013r. były za małe, dlatego nie rozumie tych uwag.
Radny p. Stanisław Jasiński - mówimy o wysokości kwot.
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W dyskusji na ten temat głos zabrali radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska - dobrze, że jako samorząd
spieramy się i dyskutujemy. Jednak musimy przyznać, że na przestrzeni tych kilku lat Ursus
bardzo się zmienił, wypiękniał i cały czas się rozwija. Pamiętamy także jak na początku roku
martwiliśmy się jak Zarząd, zamknie ten budżet, a mimo to udało się wiele zrealizować. Jest
to sukces wszystkich radnych i Zarządu. W oświacie przenosiny szkół i pozyskanie nowych
miejsc dla uczniów szkół podstawowych.
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - nie możemy zapominać o: otwarciu stacji
„Niedźwiadek”, budowie ulicy Nowolazurowej – podpisaniu porozumienia na dalsze jej
wykonanie, otwarciu wiaduktu Gierdziejewskiego. Są to efekty ciężkiej pracy nasze ale także
polityków na różnych szczeblach władzy. Także na inwestycje musimy patrzeć globalnie.
Podkreślił, że Zarząd Dzielnicy jest zadowolony z wykonania budżetu za 2013r. ponieważ
pomimo skromnego budżetu wiele zadań udało się zrealizować.
Radny p. Waldemar Humięcki - poparł globalne podejście do inwestycji i działanie lokalne.
Zaznaczył, że Klub Prawa i Sprawiedliwości mając na uwadze powyższe nie będzie głosował
przeciw lecz wstrzyma się.
Radny p. Stanisław Jasiński - stwierdził, że inwestycja budowy obwodnicy oraz budowy
ul. Nowolazurowej były zaplanowane dużo wcześniej za czasów byłego Burmistrza
p. Henryka Linowskiego.
W dyskusji na temat wykonania budżetu za 2013r. głos zabrali p.p. Waldemar Humięcki,
Stanisław Jasiński, Henryk Linowski, Wanda Kopcińska, Jacek Duchnowski, Elżbieta
Stępkowska, Wiesław Krzemień, Dariusz Grylak, Piotr Adamus, Robert Faliszewski,
Stanisław Dratkiewicz.
Radna p. Anna Hanna Lewandowska- zwróciła uwagę, że jako radni musimy wspierać
Zarząd celem motywacji do dalszej pracy.
Prowadzący obrady p. Piotr Adamus - zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać
głos w kwestii sprawozdania za 2013r.
Z uwagi na brak mówców Przewodniczący Adamus poprosił poszczególne Komisje Rady
o przegłosowanie Sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st.
Warszawy budżetu m.st. Warszawy za 2013r.
I.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej p. Piotr Adamus

poprosił członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej o przegłosowanie
przedstawionego Sprawozdania.
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W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 9 głosami za przy
2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania załącznika
dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy budżetu m.st. Warszawy za 2013r.
II. Przewodnicząca Komisji Oświaty P. Wanda Kopcińska - poprosiła członków Komisji
o przystąpienie do głosowania.
W wyniku głosowania Komisja Oświaty 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących
pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu
m.st. Warszawy budżetu m.st. Warszawy za 2013r. w dziale 801, 854 oraz inwestycje
w oświacie.
III. Przewodnicząca

Komisji

P.

Marianna Jaguścik

-

poddała

pod

głosowanie

sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu
m.st. Warszawy budżetu m.st. Warszawy za 2013r.
Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących
pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu
m.st. Warszawy za 2013r. w działach 851,852, 921, 926.
Ad punktu - 6
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - udzielił informacji na temat programu akcji
pt.: „Zima w Mieście” podkreślając, że pomimo skromnych środków finansowych udało się
przygotować ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży. Punkty dziennego pobytu będą
zorganizowane w czterech szkołach: w pierwszym tygodniu w SP Nr 11, Nr14 i Zespole
Szkół nr 80 drugim tygodniu w SP Nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.
Jest propozycja ciepłego posiłku (7zł. dziennie ). Z opłat za posiłki będą zwolnione dzieci
które korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego.
Zajęcia będą prowadziły OK „Arsus”, „D.K Kolorowa”, D.K „Miś” w Bibliotekach publicznych,
świetlicy Przymierza Rodzin, lodowiskach przy SP nr 11 i 14 oraz dwóch basenach, Będą
także darmowe bilety do udziału w imprezach warszawskich np. do Muzeum Sztuki, Muzeum
Niepodległości, Centrum Nauki Kopernik, Łazienek Królewskich. Wszystkie zajęcia
prowadzone w ramach programu są bezpłatne.
Ad punktu - 7
Prowadzący obrady p. Piotr Adamus - odczytał pisma które wpłynęły do Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych:
Pismo UD-XI-WIR.7240.1.2.14.GBU z dnia 13.01. 2014r skierowane do Dyrektora ZTM dot.
przekazania stojaków rowerowych w celu organizacji parkingów rowerowych celem poprawy
obsługi wybranych rejonów Dzielnicy w m.st. Warszawie Dzielnicy Ursus. zał. nr 4 do
protokołu.
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Pismo UD-XI-WIR.7240.3.2.14.GBU z dnia 22 stycznia 2014r skierowane do Dyrektora ZTM
dot. usunięcia niedoróbek i błędów popełnionych przy budowie przejścia podziemnego przy
stacji kolejowej Ursus „Niedźwiadek”. Zał. nr 5 do protokołu.
Pismo UD-XI-WIR.7240.1.2.14.GBU z dnia 13 stycznia Burmistrza Dzielnicy które zostało
skierowane do Dyrektora ZTM w spr.: zamknięcia ruchu w ul. Cierlickiej w związku
z modernizacją wiaduktu kolejowego od 29.11.2013r. i zmian w komunikacji miejskiej oraz
kopia pisma UD-XI-WIR.7240.47.2.13.GBU z 17 stycznia 2014r. skierowana do mieszkanki
w powyższej sprawie . zał. nr 6 i 7 do protokołu.
Pisma ZTM nr ZTM-PPO-2-AKR-645-62-2-13 z dnia 2.01.2014r. stanowiąca odpowiedź na
pismo mieszkańca w spr. zmian w komunikacji miejskiej na okoliczność zamknięcia
ul. Cierlickiej (zał. nr 8 do protokołu).
Komisje: Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisja Kultury Sportu i Spraw
Społecznych informacyjnie przyjęły powyższe pisma.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej również informacyjnie przyjęła pismo UDXI-WIR.7240.45.3.13/14GBK dnia 23.01.2014r. wraz z kopią pisma ZTM-PPO-4-645-1-214/PWL z 13.01.2014r. stanowiącego odpowiedź na postulaty radnych w sprawie
przesunięcia przystanku autobusowego Zapustna 02, przy ul. Ryżowej (zał. nr 9 i 10 do
protokołu).
Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu i Spraw Społecznych p. Marianna
Jaguścik - odczytała kolejne pisma które wpłynęły do komisji kultury Sportu i Spraw
Społecznych zał. nr 9 do protokołu Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych.
Pismo Dyrektora OSiR nr OSIR/48 z dnia 13.01.2014r, wraz z zarządzeniem Dyrektora
nr 9/186/2013 z dnia 23.09.2013r. i cennikiem w sprawie zmiany cen i opłat za korzystanie
z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i rekreacji w Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy. zał. nr 10 do protokołu.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - informacyjnie skierował powyższe pismo na
pocztę elektroniczną dla wszystkich radnych.
Radny p. Waldemar Humięcki - wnioskował aby na najbliższej sesji Rada Dzielnicy podjęła
stanowisko w sprawie obrony dzieci przed ideologią gender. (zał. nr 11 do protokołu).
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - nawiązując do wypowiedzi radnego
poinformował, że powyższą sprawę należy skierować do Komisji Oświaty.
Radny p. Stanisław Jasiński - w kwestii odśnieżania chodnika w parku przy
ul. Wojciechowskiego – stwierdził, że chodnik jest nieodśnieżony i jest niebezpieczne
przejście. Jest wydeptana wąska, oblodzona ścieżka i trudno się po niej poruszać.
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Burmistrz Dzielnicy p Wiesław Krzemień - odpowiedział, że jeszcze nie została wyłoniona
Firma, sprawa jest w toku. Wyda dyspozycje aby Wydział Ochrony Środowiska sprawdził.
Na tym obrady zakończono.
(godz. 2015).
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Marianna Jaguścik
Prowadzący obrady
Przewodniczący Komisji
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
/-/ Piotr Adamus
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