PROTOKÓŁ nr 4/2014
z dnia 23 kwietnia 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 oraz zaproszeni goście:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy p. Marzenna
Szaniawska, Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Piotr Jankowski, Dyrektor Ośrodka
Kultury „Arsus” p. Bogdan Łopuszyński oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ursus p. Sławomir Luliński, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji –
p. Aleksandra Magierecka, Kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji p. Norbert Pyza.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała zaproponowany porządek
obrad i poddała go pod głosowanie
W wyniku głosowania Komisja bez uwag jednogłośnie przyjęła proponowany porządek
obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności za 2013r. oraz analiza bieżących
problemów: Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka
Kultury „Arsus” i Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski
Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji zostało przełożone na kolejne
posiedzenie.
Ad. PUNKT – 3
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - powitała zaproszonych gości i udzieliła
głosu Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzennie Szaniawskiej.
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Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska – omówiła wykonanie
budżetu OPS za 2013r plan wynosił 7 851 536,00 zł wykonanie 7 838 091,24zł tj. 99,8%.
Pomoc społeczna plan 6 442 777,00zł wykonanie 6 432 179,75zł tj 99,8%.
Poradnictwo,

mieszkania

chronione

i

środki

interwencji

kryzysowej

oraz

usługi

specjalistyczne plan 531 133,00zł wykonanie 100% Działalność Zespołu ds. asysty rodzinnej
dla zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych plan 154 006,00 zł. wykonanie 153 644,58,00zł – 99,8%.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: usługi opiekuńcze plan 531 133,00zł - wykonanie 100%.
W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 137 osób, które z uwagi na
podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze
finansowane

ze

środków

Specjalistycznymi

usługami

budżetu

miasta

opiekuńczymi

dla

przeznaczono
osób

z

kwotę

zaburzeniami

426 127,00zł.
psychicznymi

finansowanymi z budżetu państwa objęto 48 osób - kwota 104 988,00zł W ramach zadania
dożywianie dzieci i dorosłych wydatkowano kwotę 153 787,81zł Z kolei w ramach środków
z budżetu państwa wydatkowano 207 500,00zł z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe
w jadłodajniach dla 85 osób, kwota 156 437,40zł stanowiła opłaty za obiady szkolne dla 204
dzieci. Wypłata zasiłków celowych - 157 850,41zł zakup żywności - 47 000,00zł.
Pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa plan 629 569,00zł wykonanie 625 324,95 – 99,3%
tj. Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej plan 33 200,00zł wykonanie 100%.
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze
środków własnych i ze środków budżetu państwa plan 1 527 025,00zł wykonanie 100%.
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomocy w naturze plan 1 408 759zł. wykonanie
1 405 911,49zł tj. 99,8%
Zasiłki stałe plan 833 200,00 zł wykonanie 832 459,71 zł. tj. 99,9%.
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym
oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 76 060,00 zł
wykonanie 73 967,47zł tj. 97,2%.
Sprawozdanie w formie papierowej stanowi zał. nr 3 do protokołu).
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska - zwróciła uwagę, że
budżet OPS z roku na rok systematycznie zmniejsza się natomiast liczba klientów na zasiłki
stałe i okresowe zwiększa się. W 2013 roku OPS w porozumieniu z Urzędem Pracy
i Dyrektorami Przedszkoli ursuskich podjął działania w kierunku uruchomienia programu na
prace społeczno użyteczne dla 10 podopiecznych. W tym roku program ten jest
kontynuowany.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - zapytała czy istnieje możliwość
rozszerzenia zakresu tych prac dla większej liczby osób.
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Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska - odpowiedziała, że nie
argumentując iż prace społeczno użyteczne były finansowane w 60% ze środków Funduszu
Pracy, a w 40% ze środków własnych OPS.
Wierzy, że w przyszłym roku liczba ta zwiększy się.
W dyskusji na ten temat głos zaprali wszyscy radni, dyrektor oraz przedstawiciele Zarządu
Dzielnicy.
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski -pochwalił Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej i pracowników że pomimo coraz mniejszej dotacji od Wojewody OPS radzi sobie
wdrażając projekty UE dla podopiecznych , które są bardzo pomocne.
Uchwała Komisji nr 1
Komisja po wysłuchaniu informacji Dyrektor Marzenny Szaniawskiej oraz po odbytej dyskusji
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013r.
(10 radnych na sali obrad).
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - podziękowała pani dyrektor za przybycie
i wystąpienie. Następnie udzieliła głosu Dyrektorowi Biblioteki Publicznej p. Piotrowi
Jankowskiemu.
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
p. Piotr Jankowski - podkreślił, że pomimo ograniczonych środków na 2013r. Biblioteka jest
średnią warszawską biblioteką. Najważniejsze wydarzenia 2013 r. to:
-

Dyplom uznania dla Biblioteki od Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy okazji
20 -lecia Gminy/Dzielnicy Ursus.

-

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ”Słoneczna Zakładka”, edycja 2013, temat „Moja
najpiękniejsza podróż ”. W konkursie udział wzięło 1100 młodych artystów z ośmiu
krajów: Azji i Europy - Grand Prix zdobyli młodzi artyści z Pałacu Młodzieży
w Warszawie.

-

„Mini obszar - maksi europejskość” – projekt UE zrealizowany przez Młodzieżową Radę
Dzielnicy Ursus w ramach programu „Młodzież”.

Coroczny konkurs elektroniczny system biblioteczny „Sowa 2” wskazujący, którzy spośród
ponad 17 tys. czytelników przeczytali najwięcej książek i obejrzeli filmów w danym roku.
Nagradzani są też wolontariusze za aktywna pracę na rzecz Biblioteki (koło wolontariatu
zrzesza 40 aktywnych członków).
-

Niezwykła wystawa pt „Blask liter”- poświęcona historii piśmiennictwa słowackiego
została zorganizowana w czytelni naukowej BP Ursus przez Bułgarski Instytut Kultury we
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współpracy z BP Ursus z okazji 1070 rocznicy ukazania się najstarszego zabytku
cyrylickiego jakim jest Dobrudżańska Inskrypcja Cara Piotra.
-

„Czestita Baba Marta” coroczne międzykulturowe spotkanie bułgarskiej „Baby Marty”
z polską „Marzanną” odbyło się także w ramach współpracy z Bułgarskim Instytutem
Kultury.

-

Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego – temat edycji 2013 „ Burze i tornada”.
W olimpiadzie wzięło udział ponad 300 uczestników.

-

Konkurs historyczny „Moja wiedza o II wojnie światowej” edycja 2013 Getto Warszawskie
-życie walka i zagłada. Edycja 2013 związana była z 70 Rocznicą Wybuchu Powstania
w Getcie Warszawskim. Specjalny patronat nad edycją objęło Muzeum Historii Żydów
Polskich.

-

Spotkania z pisarzami w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki Biblioteki „Niedźwiadek”
i Skorosze, które skupiały entuzjastów dobrej literatury. Dzięki wsparciu finansowemu
Instytutu Książki DKK mogły gościć w 2013r trzy znane pisarki i publicystyki: p.p. Barbarę
Włodarczyk, Marię Ulatowską i Joannę Siedlecką. Zaznaczył, że w 2014 r duże
wyzwanie stanowi podsumowanie konkursu pt. „Słoneczna Zakładka”.

W dyskusji na temat miejsca zorganizowania tego podsumowania głos zabrali wszyscy radni,
dyrektor oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
p. Piotr Jankowski - zaznaczył, że mieszkańcy w fili Biblioteki Gołąbki zorganizowali
poruszający „Wieczór kolęd”. Sądzi, że będzie to bardzo sąsiedzka biblioteka podobna jak
w fili Biblioteki Srokosze.
(Sprawozdanie w wersji papierowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - pochwalił Dyrektora, że pomimo skromnych
środków bardzo dobrze sobie radził.
Komisja po wysłuchaniu informacji Dyrektora p. Piotra Jankowskiego oraz po odbytej
dyskusji Komisja informacyjnie przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki
Publicznej za 2013r.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - udzieliła głosu Dyrektorowi OK.„Arsus”
p. Bogdanowi Łopuszyńskiemu.
Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” p. Bogdan Łopuszyński - poinformował, że w 2013
OK „Arsus” nie zorganizował imprez cyklicznych pochłaniających duże środki finansowe
np: letnich koncertów promenadowych w Parku Czechowickim, 22 edycji Ogólnopolskiego
Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wspólnoty w kulturze, „Pożegnania lata na
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oś „Niedźwiadek” i „Festynu Wakacje, wakacje”. Pomimo trudności budżetowych wraz
z podległymi placówkami filialnymi OK „Arsus” realizował program imprez i działań
związanych z edukacją kulturalną i upowszechnieniem kultury wśród mieszkańców:
wprowadzono szereg imprez o mniejszym zasięgu: głównie koncerty muzyczne, wystawy
plastyczne i spotkania klubowe, które cieszyły dużą popularnością. Do najważniejszych
należały: Ogólnopolski Konkurs na sztukę teatralną i scenariusz filmowy pt „Nie tylko na
scenę” połączony z warsztatami prowadzonymi przez Ernesta Brylla i prof. Andrzeja
Baniukiewicza, Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla młodzieży pt ”Przecież każdy pisze
wiersze”, Regionalny Przegląd Piosenki Polskiej „Tulipanada”, Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego, XVII Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych (w plenerze), Wojewódzki
Konkurs Recytatorski jednego poety, Projekt społeczny „Rodzina Jednością”, Dzielnicowy
Przegląd Artystyczny Szkół Ursusa, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o II Wojnie Światowej
„Getto Warszawskie”, Etap dzielnicowy 36 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska
Syrenka”, I Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”, festyn „ART. URSUS”
(pierwsza edycja pokazująca dorobek artystyczny placówek kultury), Regionalny Konkurs
Plastyczny „Wiosenne Tradycje”, X Biennale Sztuki Ursusa, Mazowiecki Festiwal Sztuki
„Powrót do Korzeni”, II Dzielnicowy Przegląd Teatralny „Traktorki 2013” wspólnie z STO Nr 4
oraz Dzielnicowy przegląd świetlic szkolnych, we współpracy z SP. Cykliczne imprezy
plenerowe pt. ”Mama Tata i Ja”, spektakle teatralno muzyczne i pokazy filmowe w ramach
cyklu „Kino pod gwiazdami – w parku Czechowickim oraz imprezy o charakterze
rocznicowym i patriotycznym. Projekty kulturalne o charakterze cyklicznym „Teatr na styku”,
„Salonik Sztuki Arsus”, Niedzielne spotkania z teatrem, otwarte konkursy literackie, cykle
wywiadów i spotkań w ramach Klubu Edukacji Samorządowej i Klubu Dyskusyjnego Myśli
Politycznej. OK. „Arsus” przygotował i zorganizował akcje programów „Zima i lato w mieście
2013” oraz 21 Dzielnicowe dni seniora. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy
polskich gwiazd estrady oraz spektakle i koncerty zrealizowane przez grupy artystyczne
działające w placówkach „Arsusa”. „Arsus” wydał własnym nakładem Almanach VI liryki,
poezji i prozy pt „Myśli i słowa” z twórczością poetów Klubu Literackiego ”Metafora”
w nakładzie 300 egz. oraz książkę będącą podsumowaniem Konkursu literackiego
Zbigniewa Jerzyny pt. ”Przed wigilijny wieczór” w nakładzie 300 egz. Wspierał również
merytorycznie wydawnictwa indywidualne swoich twórców. Film pt. „Ludzie na torach Czerwiec 76 w Ursusie” otrzymał wyróżnienie na Radomskim Festiwalu Filmów
dokumentalnych. Promując własną działalność wraz z jednostkami filialnymi współpracował
z redakcjami pism lokalnych, ogólnopolskich, stacjami radiowymi, telewizyjnymi i na
portalach internetowych, drukował plakaty zaproszenia, ulotki i foldery. Prowadził szeroką
działalność z organizacjami pozarządowymi. Dyrektor przyznał, że budynek ”Arsusa” jest
stary i wymaga remontu , ale nie może w niego inwestować uwagi na kończącą się umowę
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najmu. W roku sprawozdawczym OK „Arsus” wraz z placówkami filialnymi zorganizował 283
imprezy i wydarzenia artystyczne. W kinie „Arsus” wyświetlono; 110 seansów filmowych liczba sprzedanych biletów do kina wynosi 2022. We wszystkich imprezach i wydarzeniach
udział wzięło ok. 54 558 osób. W dyskusji na powyższy temat udział wzięli radni oraz
przedstawiciele Zarządu Dzielnicy. Uważa, że imprezy „Arsusa” są za mało promowane
w gazecie lokalnej „Dzienniku Ursusa” np. Mazowiecki Przegląd „Kocham Cię Ojczyzno”.
Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji – p. Aleksandra Magierecka zwróciła uwagę, że
w gazecie lokalnej jest stała kolumna „Co, gdzie, kiedy” gdzie jest zamieszczona informacja
na temat organizowanych imprez lokalnych. Zaproponowała by Dyrektor zgłaszał do redakcji
gazety tematy, które chciałby nagłośnić np. ciekawe wywiady.
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski – wskazał, że jest to duża wartość dla gazety
-chodzi o to żeby ta gazeta bardziej się ożywiła.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - podkreślił, że wiele osób bardzo pozytywnie
odnosi się do imprez organizowanych przez OK „Arsus”: Dla Dyrektora wymierna jest liczba
sprzedanych biletów.
Komisja po wysłuchaniu informacji Dyrektora p. Bogdana Łopuszyńskiego oraz po
odbytej dyskusji informacyjnie przyjęła sprawozdanie z działalności OK. Arsus za
2013r.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Luliński - podkreślił, że kolejny rok
z rzędu Ośrodkowi udało się zwiększyć swój przychód własny. W roku 2013 dochody własne
wzrosły o 14,02% w stosunku do dochodów 2012r. tendencja wzrostu dochodu utrzymuje się
i nadal rośnie poprzez rozwój, poszerzanie oferty usług.
W 2013r dzięki uruchomieniu sali aerobowej oraz kompleksu saun zakładany wzrost
przychodów został osiągnięty. We wrześniu park

linowy poszerzył swoją ofertę

o konkurencje dla dzieci starszych i dorosłych, poprzez budowę drugiego, wyższego piętra.
OSiR prowadzi szereg zajęć nauki doskonalenia pływania, zajęcia własne dla dzieci od
4 roku życia prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 16.30 do 20.45 oraz w soboty
i niedziele w godz. od 9.00 do 15.00 - 3228 osób, zajęcia rekreacyjno sportowe dla osób
starszych, program „Senior starszy – sprawniejszy” (3.736 wejść).
Ośrodek współpracuje z Klubem Sportowym Ursus, Stowarzyszeniem AKROBAD,
Uczniowskim

Klubem Sportowym

„Skalar”. Na boiskach sportowych „Orlik

2012”

organizowane były imprezy sportowe, a także zajęcia wychowania fizycznego dla pobliskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych w godzinach porannych od poniedziałku do piątku.
W godzinach popołudniowych trenuje Klub Sportowy Ursus, średnio 4 razy w tygodniu
a także mieszkańcy i grupy zorganizowane – około 22000 osób.
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Z płyty głównej boiska korzysta głównie KS „Ursus”. Trenuje na nim III liga seniorów,
przeważnie 2 razy w tygodniu w sezonach rozgrywkowych, a także rozgrywa mecze,
Obłożenie obiektów jest bardzo duże. W okresie sprawozdawczym firmy zewnętrzne
przeprowadziły na terenie OSiR remonty i naprawy na kwotę 2 466 212,15zł. Pozostałe
prace naprawcze wykonali konserwatorzy do których zużyli materiały w kwocie
111 255,54 zł. Reasumując zaznaczył, że remonty i naprawy basenów pochłaniają bardzo
duże koszty. Poddał pod rozwagę radnych i Zarządu iż utrzymanie basenu „Albatros”
generuje duże nakłady finansowe. OSiR cały czas jest na etapie modernizacji, podstawową
inwestycję stanowi boisko boczne, które na siebie pracuje – w okresie od 17 lipca do
31 grudnia przychód nowego boiska bocznego wyniósł 100 860 zł.
(Szczegółowe sprawozdanie w wersji papierowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - poinformował, że pomimo skromnego budżetu
standardów nie zaniżamy. W imieniu Zarządu wyraził zadowolenie z pracy dyrektorów.
Zwrócił uwagę na dwa newralgiczne punkty: kończącą się umowę na wynajem budynku
Kultury „Arsus”, z kolei Dyrektor OSiR delikatnie zasygnalizował wydatki które przede
wszystkim generuje basen „Albatros”.
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - zwrócił uwagę, że pan Burmistrz wywołał
dwa poważne tematy tj. problem basenu Albatros, który przynosi straty – trzeba poszukać
jakiegoś sensownego wyjścia. W tej sprawie Zarząd rozmawiał już z Dyrektorem. Z OK.
„Arsus” też jest problem bo kończy się umowa. Pochwalił Dyrektora OSiR za bardzo
operatywne gospodarowanie obiektami basenowymi i wygenerowanie dodatkowych środków
dla Ośrodka.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała Dyrektorom za
wystąpienia życząc owocnej pracy.
Ad. PUNKT – 4
W sprawach wniesionych Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - wstępnie
poinformował, że zgodnie z uchwała Zarządu nr 1110/2014 z dnia 23 kwietnia br. będą
kolejne zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014r. tj.
w związku z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 8.04.2014r. Zarząd wnosi
o przesunięcie planu dochodów w kwocie 40 000,00 zł. z zadania DWB/6/RO/PO z § 0690
do zadania DWB/6/RD § 0970. Szczegółowych informacji na ten temat Zarząd udzieli na
kolejnym posiedzeniu Komisji.
Komisja informacyjnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
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Ad. PUNKT – 5, 6
Radna p. Urszula Bodych - słyszała, że basen na osiedlu „Niedźwiadek” zostanie
zlikwidowany i wybudowana hala sportowa. Poddała pod rozwagę radnych zasadność
budowy hali czy Ośrodka Kultury.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że w tej sprawie należy przede
wszystkim sprawdzić koszty kapitalnego remontu basenu „Albatros” i wówczas podjąć
stosowną decyzję. Koszty budowy hali sportowej to ok. 5-6 mln. zł. Natomiast budowa
nowego domu kultury wyniosłaby ok. 50 mln. Zarząd Dzielnicy nie ma środków finansowych
na ten cel. Temat ten był już kiedyś przedmiotem dyskusji radnych i Zarządu. W tej sytuacji
pozostaje nam wrócić do sprawy zamiany działki.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Na tym posiedzenie zakończono. Kolejny termin spotkania Komisji zostanie ustalony
w późniejszym terminie.
(godz. 1930 ).

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