PROTOKÓŁ nr 5/2014
z dnia 19 maja 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, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy Jacek Duchnowski oraz Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji 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 protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski
Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Komisji.
Protokół Nr 3/2014 z dnia 26 marca 2014r został przyjęty bez uwag.
Protokół Nr 4/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r przyjęto bez uwag. (13 radnych na sali obrad).
Ad. PUNKT – 3
Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - poprosiła Zastępcę Burmistrza Jacka
Duchnowskiego o przedstawienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady.
Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski - poinformował, że Zarząd Dzielnicy przygotował
dwa projekty uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2014r. , które przedstawi Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska - przedstawiła projekt uchwały druk nr 189
zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 1110/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. dot. wniosku
w sprawie zmian w planie dochodów na 2014r. Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła
powyższy projekt uchwały.
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Następny projekt uchwały dotyczy również zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym
do budżetu m.st. Warszawy na 2014r. zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 1121/2014 z dnia
21 maja 2014r. oraz załącznikami do niniejszej uchwały nr. 1- 4.
Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski - zwrócił uwagę, że załącznik nr 3 dot. zmian
w kwestii zwiększenia środków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o 350 000,00 zł.
z przeznaczeniem na modernizację szatni w budynku na terenie OSiR. Wnioskowana kwota
stanowi część oszczędności po rozstrzygniętym przetargu z zadania inwestycyjnego pn
„Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11, przy ul. Keniga
20”.
Wyraził zadowolenie, że udało się wygospodarować środki na to zadanie ponieważ, szatnie
od dawna wymagały remontu dla potrzeb dzieci trenujących piłkę nożną na istniejących
boiskach oraz dzieci trenujących gimnastykę artystyczną w sali sportowej na terenie OSiR.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz Zastępca Burmistrza Jacek
Duchnowski.
Radni wizytowali te pomieszczenia i pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian.
Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski - omówił kolejny projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmiany wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. Plany usytuowania
tych miejsc stanowią załącznik nr 1 do projektu uchwały - chodzi o dodatkowe miejsca do
handlu warzywami i owocami na terenie Dzielnicy Ursus.
W dyskusji na powyższy temat głos zabrali wszyscy Radni oraz Zastępca Burmistrza Jacek
Duchnowski.
W wyniku głosowania Komisja informacyjnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wniosku z dnia 24.04.2014r. Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia Banku Ochrony
Środowiska S.A. o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym D. G.
Następnie udzieliła głosu Radnemu D. G., który udzielił szczegółowych informacji na
powyższy temat.
Po wnikliwej dyskusji w wyniku głosowania Komisja 12 głosami za przy 1 głosie
wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. (13 radnych na Sali
obrad)
Ad. PUNKT – 4, 5
Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - odczytała pisma które Komisja przyjęła
informacyjnie:
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Kopię pisma Dalkia S.A. z dnia 8.05.2014r. kierowanego do Burmistrza Dzielnicy w sprawie
gotowości podjęcia współpracy z Radą Dzielnicy Ursus w celu minimalizacji negatywnych
konsekwencji w związku z upadłością „spółki Energetyka „Ursus” Sp. z o.o.
Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski - udzielił informacji na powyższy temat.
Następnie Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - odczytała dwa maile
mieszkańców:
1. Mieszkańców ul. Sosnkowskiego w sprawie likwidacji Bazy MPO w Dzielnicy Ursus, przy
ul. Sosnkowskiego 4.
2. Mieszkańców ulic

Noworegulskiej,

Bodycha, Rumiankowej

w sprawie remontu

ul. Bodycha.
Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski - odniósł się do powyższych maili informując, iż
Zarząd Dzielnicy udzieli odpowiedzi na powyższe maile. Zaznaczył przy tym, że Zarząd
przygotuje kolejny projekt uchwały na czerwcową sesję Rady w sprawie likwidacji Bazy MPO
w przy ul. Sosnkowskiego 4 w Dzielnicy Ursus.
Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - odczytała kopię pisma Zarządu Transportu
Miejskiego nr ZTM-PP0-4-645-21-2-14/PWL z dnia 28.04.2014r. stanowiącego odpowiedź
na

pismo

Burmistrza

Dzielnicy

Ursus

nr

UD-XI-WIR.720.1.6.14.GBU

w

sprawie

obowiązującego rozkładu jazy linii autobusu nr 517 i 307 oraz proponowanych zmian.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy Radni.
Na tym posiedzenie zakończono. Kolejny termin spotkania Komisji zostanie ustalony
w późniejszym terminie.
(godz. 1900).
Protokołowała
Ewa Jabłońska /-/

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