PROTOKÓŁ nr 7/2014
z dnia 3 lipca 2014r.
z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus
przy ul. Sosnkowskiego nr 3 oraz w Urzędzie Dzielnicy Ursus
Obradom przewodniczyła p. Marianna Jaguścik - Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, Z-ca Burmistrza Jacek Duchnowski, Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Luliński, oraz Dyrektor Uczniowskiego
Towarzystwa Sportowego AKRO BAD p. Kazimierz Sternik.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W pierwszej części obrad radni spotkali się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji celem
obejrzenia obiektów, które będą lub już są modernizowane.
Ad punkt - 3
Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - poprosiła Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji Sławomira Lulińskiego o oprowadzenie Radnych po kompleksie sportoworekreacyjnym.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Luliński - pokazał radnym istniejące
obiekty oraz poinformował, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wykonanie bieżni na
6 torów. Podkreślił, że na terenie OSiR jest ochrona. Natomiast problem stanowi budowa
drogi wewnętrznej, która już dawno powinna być zrobiona lecz ciągle są zadania bardziej
priorytetowe do wykonania np. szatnie do obsługi boiska.
Następnie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Luliński wraz z Dyrektorem
Uczniowskiego Towarzystwa Sportowego AKRO BAD p. Kazimierzem Sternikiem
pokazali radnym pomieszczenia remontowane z przeznaczeniem na szatnie, planowane są
2 szatnie dla osób trenujących piłkę nożną i 1 szatnia dla AKRO BAD. Pan Kazimierz Sternik
- powiedział, że wnioskował o przeprowadzenie termomodernizacji całego budynku.
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - podkreślił, że środki na wykonanie szatni
zostały już przekazane na rachunek OSiR. Wyraził zadowolenie, że nareszcie udało się
wygenerować środki na to zadanie.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - podziękowała Dyrektorom za pokazanie
boiska i pomieszczeń objętych remontem i zaprosiła Dyrektora OSIR na dalsze obrady
Komisji do Urzędu Dzielnicy Ursus.
Po powrocie o godz.17.50
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Przewodnicząca Komisji Marianna Jaguścik - powitała Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia p. Izabelę Migdal. Następnie odczytała proponowany porządek obrad
ogłoszony wcześniej na stronie internetowej Urzędu i poddała go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Komisja bez uwag jednogłośnie przyjęła proponowany porządek
obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/2014 z dnia 19 maja 2014r. z posiedzenia Komisji.
3. Aktualne problemy modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus.
4. Omówienie Harmonogramu Realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.

Ad. PUNKT – 2
Wobec braku uwag protokół Nr 5 /2014 został przyjęty bez uwag.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - poinformowała, że Przewodniczący Rady
skierował do Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych skargę Pana R…. Z….. na
działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poprosiła zatem Dyrektora Ośrodka Sporu
i Rekreacji o odniesienie się do tej skargi.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Luliński - poinformował, że Skarżący
prowadził działalność gospodarczą na terenie OSiR, przychodził z dziećmi i udzielał im lekcji
nauki

pływania.

Wielokrotnie

(co

wynika

z

przesłanych

dokumentów)

pomimo

przeprowadzanych rozmów i podjętych działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa
korzystania z pływalni, przestrzegania obowiązujących przepisów, Skarżący ignorował
podejmowane działania. Powołując się na zapis pkt.19 Regulaminu korzystania z pływalni
„Albatros” zwrócił uwagę, iż na terenie obiektu OSiR kategorycznie zabrania się prowadzenia
jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.
W dyskusji na ten temat głos zabrali radni oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
p. Sławomir Luliński oraz Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała Dyrektorowi za przybycie
i zabranie głosu w tej sprawie życząc owocnej pracy.
Ad. PUNKT – 4
Następnie Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - poprosiła Naczelnika
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Izabelę Migdal o omówienie harmonogramu
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realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Izabela Migdal - poinformowała, że
w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
dla

Dzielnicy

Ursus

w

placówkach

oświatowych

zorganizowano

130

programów

z uwzględnieniem problemów szkół, które uzgadniane były z psychologami szkolnym
zgłaszane w zamówieniach publicznych. Realizacja budżetu w 98%.Realizowane są także
programy przy współpracy Wydziału Sportu i Kultury Urzędu Dzielnicy dla całych rodzin,
które odbywają się m.in. w Ośrodku Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Ursus.
Radna p. Wanda Kopcińska – zapytała jakie problemy przeważały.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Izabela Migdal - poinformowała, iż
największe zapotrzebowanie jest na integrację klas, dobre praktyki w relacjach z dziećmi.
Zwróciła uwagę na coraz większą świadomość nauczycieli i rodziców, a także na coraz
lepszą współpracę ze szkołami.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - wie, że zmieniła się formuła wcześniej
były organizowane zajęcia indywidualne.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Izabela Migdal - zajęcia
integracyjne będą długofalowe. W szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga było
zorganizowane spotkanie z rodzicami - prowadzone przez absolwentów wyższych uczelni.
W dyskusji na ten temat udział wzięli radni oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia p. Izabela Migdal.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała Pani Naczelnik za
przybycie i zabranie głosu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania życząc owocnej
pracy.
Ad. PUNKT – 5-7
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - przedstawił projekt uchwały w sprawie
dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zgodnie z Uchwałą
Zarządu Nr 1162/2014 z dnia 2 lipca 2014r. wraz załącznikiem nr 1 i 2 do projektu uchwały
i uzasadnieniem.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała projekt uchwały w sprawie
projektu uchwały w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
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Przewodnicząca Komisji po odczytaniu pisma Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM-PIKJA-6065-3-80-14 z dnia 11. 06. 2014r. w sprawie projektu przystanek Komunikacji Miejskiej
w ramach którego zostały przewidziane nowe wiaty przystankowe - zgodnie z przesłanym
wykazem dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy po odbytej dyskusji poprosiła Zarząd Dzielnicy
o przeanalizowanie tego wykazu wiat i zabezpieczenie wiat w miejscach gdzie ich nie ma,
ponieważ mieszkańcom „kapie na głowy.” ( zał. nr 3 do protokołu).
Pismo

Wydziału

Infrastruktury

dla

Dzielnicy

Ursus

m.st.

Warszawy

UD-XI-

WIR.RD.7240.13.4.2014.GBU z dnia 10 06. 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian
komunikacyjnych po otwarciu przystanku kolejowego Ursus Niedźwiadek, ul. Nowalazurowej
na odcinku od ul. Chrościckiego do Al. Jerozolimskich po otwarciu łącznika pomiędzy
ul. Gierdziejewskiego a ul. Poznańską. (zał. nr 4 do protokołu).
Pismo Celtic Property Developments S.A. z dnia 27.06. 2014r. dot. bezpłatnego lub za
symboliczną opłatę przekazania terenów pod oświatę. (zał. nr 5 do protokołu).
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - odnosząc się do powyższego pisma
poinformował, że w dniu dzisiejszym w porządku sesji Rady m.st. Warszawy jest projekt
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I. Zarząd Dzielnicy
stara się uczestniczyć zarówno w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st.
Warszawy jaki w dzisiejszej sesji w sprawach tak ważkich jak w/w projekt planu.
W dyskusji na ten temat głos zabrali radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała pismo Zarządu Transportu
Miejskiego nr ZTM-NR-051-267-2-14/JNA z dnia 17.06.2014r. w sprawie czasowego
zawieszenia przystanku Orląt Lwowskich, które Komisja przyjęła informacyjnie. (zał. nr 6 do
protokołu).

-

kserokopię pisma EDDOM z dnia 18.06.2014r. w sprawie poszerzenia ulicy
Zaczarowanej

-

Dorożki

i

przebudowy

skrzyżowania

ul.

Królów

Polskich

z ul. Zaczarowanej Dorożki (zał. nr 7 do protokołu).
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski poinformował, że realizacja powyższego
zadania przewidziana jest na przyszły rok.
Kolejne pismo z dnia 17.06.2014r dot. sprawy mieszkaniowej mieszkanki i wstrzymania
eksmisji. (zał. nr 8 do protokołu).
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski - poinformował, że w tej sprawie eksmisja
została zawieszona na 21 dni, jest to sprawa między mieszkanką a spółdzielnią
mieszkaniową. Zarząd zaproponował mieszkanie komunalne. Mieszkanka wstępnie
zadeklarowała przyjęcie tego mieszkania. Prosiła także o zameldowanie córki, która

4

wcześniej z nią mieszkała (metraż mieszkania na to pozwala) poinformował, że Zarząd
Dzielnicy udzieli odpowiedzi na powyższe pismo.
Radny p. Waldemar Humięcki - rozmawiał z mieszkanką w ramach dyżuru radnego
z mieszkańcami i zna historię tej pani, która została obciążona przez spółdzielnię
mieszkaniową wszystkimi kosztami dot. zadłużenia pomimo, że w mieszkaniu spółdzielczym
mieszkał jej mąż i córka.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała Zarządowi za zajęcie się
tą sprawą.
Na tym posiedzenie zakończono.
godz. o godz. 19 10

protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/

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