PROTOKÓŁ nr 1/2014
z dnia 28 stycznia 2014r.
z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obradom przewodniczyła p. Marianna Jaguścik - Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy,

Naczelnik

Wydziału

Kultury

i

Promocji

Urzędu

Dzielnicy

Ursus

p. Aleksandra Magierecka.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Realizacja programu edukacji kulturalnej w Dzielnicy.
4. Informacja Wydziału Kultury i Promocji na temat kalendarza imprez kulturalnopromocyjnych oraz obchodów patriotycznych i okolicznościowych w 2014r.
5. Przyszłość kolekcji po Zakładach Mechanicznych URSUS.
6. Propozycje do planu pracy Komisji na 2014r.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
Wobec braku uwag protokół Nr 10/2013 został przyjęty.
Wobec braku uwag protokół Nr 11/2013 został przyjęty.
(12 radnych na sali obrad).
Ad. PUNKT – 3 i 4
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik – poprosiła panią Aleksandrę Magierecką
o udzielenie informacji na temat realizacji programu edukacji kulturalnej w Dzielnicy.
Naczelnik Wydziału Kultury p. Aleksandra Magierecka - poinformowała, że Program
Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Warszawie na lata 2013-2020 wskazuje na cele, obszary
i sposoby działania. W tym roku będą również realizowane zadania w punktach, które nie do
końca zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Zatem program lokalny musi być dostosowany
do programu miasta. W programie tym będą brały udział szkoły, przedszkola, instytucje
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i organizacje poza rządowe. Przedstawiła kalendarz edukacji kulturalnej na 2014r.
podkreślając, że w roku bieżącym planowane są seminaria wyjazdowe koordynatorów,
młodzieżowe spotkania teatralne, festiwal edukacji kulturalnej. Festiwal ten odbędzie się
21 czerwca 2014r w Parku Czechowickim i będzie zorganizowany we współpracy
z Ośrodkiem Kultury „Arsus”.
Głównym zadaniem jest wzmocnienie roli koordynatorów by wnosili jak najwięcej pomysłów
do realizacji. Są też tzw. keksy – organizatorzy szkolni. Zaznaczyła że opracowywany jest
nowy program edukacji kulturalnej dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zwróciła uwagę, że Warszawski Program Edukacji Kulturalnej ma bogaty program np.
Łazienki Królewskie - bezpłatna aplikacja mobilna zapewniająca stały dostęp do wiadomości
bieżących: kulturalnych i edukacyjnych. Ponadto Centrum Nauki Kopernik, Filmowa stolica
świata jest włączona w akcję kina plenerowego i będzie organizowana w większości dzielnic
warszawskich.
Następnie udzieliła informacji na temat kalendarza imprez kulturalno-promocyjnych oraz
obchodów patriotycznych w roku 2014. W marcu br. przypada 145 rocznica urodzin
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego:
1. uroczystości pod pomnikiem oraz w ramach wzajemnej współpracy z Uniwersytetem
III Wieku - wykład UTW na temat życia Prezydenta.
2. W czerwcu wystawa plenerowa w parku Czechowickim połączona z programem
artystycznym.

Pozostałe

uroczystości

patriotyczne

będą

organizowane

wzorem

ubiegłego roku. Będzie także zorganizowany konkurs fotografii i wystawa pt. „Rody
Ursusa” - tu liczy na zdjęcia historyczne mieszkańców – zdjęcia z architekturą w tle
i w plenerze. Najciekawsze będą wydrukowane w formie kalendarza na rok 2015.
Organizowane

będą

również

te

imprezy,

które

cieszyły

się

dotychczas

dużym

zainteresowaniem mieszkańców np. „ Pożegnanie lata”. Chodzi o ofertę adresowaną do
wszystkich grup wiekowych.
Ad. PUNKT – 5
P. Aleksandra Magierecka - udzieliła informacji w kwestii przejęcia eksponatów
historycznych po ZPC „URSUS” od prywatnego właściciela Bumar Sp. z o. o. podkreślając,
że Zarząd Dzielnicy w roku 2012 i 2013 podejmował działania w tej kwestii w Biurze Kultury

Urzędu m.st. Warszawy. W tej sprawie była też prowadzona korespondencja
z Ministrem Skarbu i Wojewodą Mazowieckim. Bumar chciał sprzedać eksponaty.
Obecnie istnieje możliwość poprowadzenia rozmów z właścicielem w kierunku podjęcia
działań mających na celu przejęcie eksponatów w depozyt. Zaznaczyła, że Dzielnica
mogłaby budować taki program przy udziale środków z funduszu UE. Należałoby wyznaczyć
miejsce, gdzie te ponad 400 eksponatów można byłoby zgromadzić.
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Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - zwrócił uwagę, że taki projekt UE to nie tylko
zbiory lecz także bardzo ambitny program, który trzeba realizować. Trzeba rozważyć czy
będą fundusze na ten cel. Podał, że taki projekt UE realizowany jest w Żyrardowie i jest
bardzo trudny w realizacji.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - potwierdził, iż na przejęcie tych eksponatów
i zaadoptowanie powierzchni na ten cel, potrzebne są bardzo duże środki finansowe, którymi
Dzielnica nie dysponuje. Jednakże Zarząd Dzielnicy podejmuje działania w tej kwestii.
Głównie chodzi o to by ta kolekcja nie została rozdrobniona.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - zaproponował szukanie sponsora na
wykupienie eksponatów od Firmy Bumar Sp. z o. o. W przypadku jeśli nie uda się wykupić
tych eksponatów poddał pod rozwagę Zarządu zorganizowanie Muzeum Fotograficznego galerii w OK. „Arsus” lub Bibliotece Publicznej. Sądzi, że nie potrzeba dużych nakładów
finansowych na uzyskanie zgody na zrobienie zdjęć eksponatów. Podkreślił, że były Radny
p. Ireneusz Barski ma piękną kolekcję zdjęć.
Radna p. Jolanta Dąbek - nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego zwróciła uwagę,
że trzeba zapłacić za prawa autorskie.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że na dzień dzisiejszy brakuje
9 mln. zł. i 2 mln. na dotacje. Nie mniej Zarząd Dzielnicy rozważy te propozycje.
Pan Henryk Linowski - poinformował, że ma ciekawy album, w którym są umieszczone
zdjęcia wszystkich ciągników produkowanych w ZPC „URSUS”.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Pastor- stwierdził, że jeśli uda się zebrać materiały
może powstać ciekawa kolekcja zdjęć.
Radna p. Ewa Skorupska – zaproponowała nagłośnienie tej sprawy wśród mieszkańców
dzielnicy.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik – podziękowała p. Aleksandrze
Magiereckiej za wystąpienie i poprosiła o informację kiedy powstanie nowy program edukacji
kulturalnej dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Ad. PUNKT – 6-9
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - przedstawił projekt uchwały druk nr 171 na
najbliższą sesję Rady planowaną na dzień 12 lutego 2014r. tj w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy podkreślając, że projekt ten
dot. wprowadzenia dwóch zmian po stronie zwiększeń:
„Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus o 132 557,00zł.
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„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 50 000,00zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi 182 557,00 zł.
Wnioskowana kwota stanowi środki niewykorzystane w 2013r.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały. (12 radnych na sali obrad)
Następnie Burmistrz poinformował, że Zarząd przygotowuje jeszcze dwa projekty uchwał
w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2014r oraz projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st.
Warszawy za 2013 rok. Zaznaczył, że materiały w tej sprawie przygotowuje Wydział
Budżetowo Księgowy na 5 lutego br.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik – korzystając z obecności radcy prawnego
odczytała pismo nr UD-XI-ZPR.074.1. 2014.JDR z dnia 10 stycznia 2014r stanowiące opinię
prawną w związku z wnioskiem radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości z dnia 10.12.2013r.
w sprawie zmiany statutu SPZOL Warszawa Ochota odnośnie prowadzenia działalności
komercyjnej oraz pismo PZ-II-B.6845.121.2013.RTO z dnia 06.12.2013r stanowiące
odpowiedź na pismo Urzędu z dnia 27.11.2013. odnośnie stanowiska nr 4/XXVIII/2013 Rady
Dzielnicy Ursus dot. poparcia NZOZ Zdrowiu „PLUS” w sprawie ustanowienia zarządu nad
budynkiem przy ul. Wojciechowskiego nr 58 na rzecz ZGN Ursus oraz zawarcia umowy
najmu z NZOZ Zdrowie Plus na okres nie dłuższy niż 5 lat poprosiła o zabranie głosu.
(zał. nr 2, 3 i 4 do protokołu).
Radca prawny p. Justyna Drabińska – poinformowała, że „w przytoczonej opinii prawnej
nie mogła odnieść się do spraw merytorycznych ponieważ nie znała przesłanek. Podkreśliła,
że zmiana statutu SZPZLO Warszawa Ochota nie należy do spraw enumeratywnie
wymienionych w § 13 ust.4 Statutu m.st. Warszawy, tym samym Rada m.st. Warszawy nie
ma obligatoryjnego obowiązku zasięgnięcia w przedmiotowej sprawie opinii Rady Dzielnicy
Ursus. Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do
właściwości Rady Dzielnicy należy zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie
wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców.”
Radny p. Waldemar Humięcki - wychodzi z założenia, iż samorząd ma wpływ na zmianę
umowy najmu budynku przy ul. Wojciechowskiego 58 tak by administratorem budynku był
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Ursus. Podziękował radnym za podjęcie
stanowiska Rady Dzielnicy Ursus w tej sprawie na XXVIII sesji Rady.
Wyraził obawy, iż zmiana statutu SZPZLO Warszawa-Ochota pozwoli dyrektorowi na
prowadzenie działalności komercyjnej na majątku publicznym.
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Radny p. Dariusz Pastor - przypomniał, że temat ten został omówiony na dwóch
posiedzeniach Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych z udziałem przedstawicieli
SZPZLO Warszawa-Ochota.
Zmiana statutu pozwoli dyrektorowi na prowadzenie również działalności komercyjnej, oraz
na szukanie środków na świadczenia gwarantowane np. zakup sprzętu.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - zakończyła dyskusję na ten temat.
Zwróciła uwagę, że wszyscy radni otrzymali zaproszenie na otwarcie Przychodni Zdrowia
Publicznego przy ul. Sosnkowskiego 18 po modernizacji na dzień 14 stycznia br. na godz.
13.00.
Następnie Przewodnicząca zapoznała zebranych z kolejnymi pismami, które komisja przyjęła
informacyjnie tj.
Pismem mieszkańca z dnia 02.12.2013r. dot. odmowy ze strony OPS powieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w klubie pracy przy ul. Sosnkowskiego16. (załącznik nr 5 do
protokołu).
Pismem Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów Ursus w sprawie daleko idącej
pomocy i wsparcia działalności Stowarzyszenia. (załącznik nr 6 do protokołu).
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski – poinformował, że Zarząd Dzielnicy udzieli
odpowiedzi na obydwa pisma i kopie odpowiedzi przekaże do wiadomości komisji.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - odczytała kolejne pisma, które komisja
przyjęła Informacyjnie:
Plan Pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych placówek organizacyjnych na miesiąc
luty 2014, który znajdują się w ZOR do wglądu radnych. (zał. nr 7 do protokołu).
Pismo nr 13/14 Ośrodka Kultury „Arsus” wraz z propozycją imprez i zajęć stałych Ośrodka
Kultury „Arsus” oraz podległych placówek filialnych, wraz z kosztorysem. (załącznik nr 8 do
protokołu).
Kolejne pismo Ośrodka Kultury „Arsus” nr 144/13 z dnia 06.12.2013r stanowiące wyjaśnienia
do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus dot. przeprowadzonej kontroli
w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów w celu poprawy generowania przychodów
do budżetu za 2012r. (załącznik nr 9 do protokołu).
Pismo UD-XI-WIR.7240.1.2.13.GBU z 4.01.2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany
komunikacyjnej w Dzielnicy Ursus po otwarciu stacji kolejowej Ursus ”Niedźwiadek”.
Zaproponowała aby kolejne pisma z Wydziału Inwestycji i Remontów w zakresie zmian
w komunikacji miejskiej zostały omówione na kolejnym posiedzeniu komisji z udziałem
pracownika WIR. W wyniku dyskusji radni mając na uwadze wspólne tematy poszczególnych
Komisji Rady w tym zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r
zaproponowali zorganizowanie przed sesją w dniu 6 lutego 2014r wspólnego posiedzenia
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Komisji: Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury
Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na którym Zarząd
Dzielnicy przedstawi projekty uchwał na sesję wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2013r, program Akcji Zima w Mieście” oraz krótką informację na temat aktualnych zmian
w komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - poddała pod głosowanie powyższą
propozycję.
Uchwała Komisji nr 1
Wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła propozycję wspólnego
posiedzenia trzech Komisji Rady w dniu 6 lutego 2014r. na którym zostaną omówione
przedmiotowe tematy.
Na tym posiedzenie zakończono.
(godz. 1955).
protokołowała:
/-/Ewa Jabłońska

Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/Marianna Jaguścik
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