PROTOKÓŁ nr 1/2016
z dnia 20 stycznia 2016r.
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obradom przewodniczyła p. Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, Z-cy Burmistrz Dzielnicy Ursus p. Wiesław
Krzemień i p. Kazimierz Sternik, Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska oraz p.o.
Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2015 z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie Programu „Zima w Mieście” 2015/2016.
4. Informacja dotycząca planu naboru do szkół ponad gimnazjalnych.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Komisja bez uwag przyjęła protokół Nr 13sz/2015 z dnia 14 grudnia 2015r.
Ad. PUNKT – 3
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska poinformowała, że koordynatorami programu Zima w mieście 2016 podobnie jak w ubiegłym
roku są p.p. Barbara Dudzińska i Norbert Pyza. Zajęcia będą prowadzone w szkołach
podstawowych: w pierwszym tygodniu w SP Nr 2, Nr 14 i Nr 11 w drugim tygodniu w SP Nr 4
i Nr 11. Wszystkie zajęcia prowadzone w placówkach w ramach programu są bezpłatne.
Warunkiem uczestnictwa ucznia jest posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły
lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie
opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione
są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku
szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie
zaświadczenia z danej szkoły. Każda z tych placówek prowadzi własny program, który
obejmuje m.in. zajęcia sportowe, teatralne, historyczne, muzyczne, informatyczne, gry,
zabawy itp. Zajęcia będą prowadzone”, DK „Kolorowa”, DK „Miś”, w Bibliotece i filiach
biblioteki oraz filmy w OK Arsus. Następnie nawiązała do oferty Miasta Programu „Zima
w Mieście”, który cieszy się dużą frekwencją: zwiedzanie zamku królewskiego, górka
Szczęśliwicka, warsztaty.
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W dyskusji na ten temat głos zabrali radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Ad. PUNKT 4
Z-ca

Burmistrza

p.

Wiesław

Krzemień

-

poprosił

p.

Joannę

Hermanowską

o przedstawienie zapotrzebowania na miejsca w placówkach szkolnych w Dzielnicy Ursus.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska -przedstawiła
potencjalne zapotrzebowanie na miejsca w placówkach publicznych stan wg osób
zameldowanych na dzień 29.12.2015r.(tabela nr 1) opierając się na założeniach:
1. Na dzień 1 września 2017r. - na terenie dzielnicy oddane zostanie do użytku około
3000 mieszkań zamieszkałych przez ok. 10 000 osób.
2.

Z 10 000 nowych mieszkańców 30% czyli ok. 3 000 stanowić będą dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. (tabela nr 2).

3. Większość

nowych

mieszkańców

to

ludzie

młodzi

mający

dzieci

w

wieku

przedszkolnym i szkolnym w klasach I-III (60%).
4. Około 30% czyli 900 dzieci w wieku0-3 lata, pozostałe300osób) to dzieci w starszych
klasach szkoły podstawowej i gimnazjum.
5. Wszystkie Dzieci 6-letnie znalazły miejsce w przedszkolu.
6. Liczba istniejących miejsc dzieci w placówkach publicznych dzielnicy na dzień
1 września 2015r.: Przedszkola - 1280, Szkoły Podstawowe - 4338, Gimnazja - 1113.
Tabela nr 3a: przedstawia bilans miejsc w latach 2017-2020 wg dzieci zameldowanych
w dzielnicy Ursus na dzień 29 grudnia 2015r.
Placówka
Liczba
miejsc
1.09.2015
Liczba
miejsc
1.09.2017
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2017
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2018
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2019
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2020
Bilans
miejsc
latach:2017/2020

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

na

1280

4350

1115

na

1280

4750

1290

2425

4115

1200

2420

4310

1300

2410

4500

1385

2460

4600

1540

-1145/-1140/

635/440/

90/-10

-1130/-1180

250/150

-110/-250

w

Założenia:
1. Brak inwestycji w nowe budynki oświatowe latach 2015-2020.
2. Uwzględniono uruchomienie nowej szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej.
3. Wszystkie dzieci 6 letnie zostały ulokowane w budynkach przedszkolnych.
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4. Biorąc pod uwagę uśrednione dane z ostatnich 8 lat przyjęto, że przedszkolami
publicznymi zainteresowanych jest 70% dzieci zameldowanych w dzielnicy, szkołami
podstawowymi 90%, a gimnazjami 75%.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - odczytał wnioski Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tj. w najbliższych latach w działaniach inwestycyjnych
największy nacisk należy położyć na zwiększenie miejsc przedszkolnych. W latach 20172020 potrzebne będzie miejsce na ulokowanie około 45 nowych oddziałów. W przypadku
pozostawienia dzieci 6 letnich w szkołach podstawowych należy wybudować nowe placówki
na około 20-25 oddziałów. W tym wypadku należy jednak brać pod uwagę konieczność
wybudowania nowej szkoły podstawowej na około 500-600 dzieci.
Następnie p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska –
przedstawiła i omówiła tabelę 3b: bilans miejsc w latach 2017/2020 wg ilości dzieci
zameldowanych w dzielnicy na dzień 29.12.2015 powiększonych o dzieci zamieszkałe
w nowo oddanych budynkach mieszkaniowych.
Placówka
Liczba
miejsc
1.09.2015
Liczba
miejsc
1.09.2017
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2017
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2018
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2019
Potencjalne
zapotrzebowanie
na 1.09.2020
Bilans
miejsc
latach:2017/2020

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

na

1280

4350

1115

na

1280

4750

1290

3265

5060

1315

3260

5475

1405

3245

5900

1500

3300

6215

1650

-1985/-1980/

310/725/

25/-115/-210/

-1965/-2010

1150/1465

-360

w

Założenia:
Brak inwestycji w nowe budynki oświatowe w latach 2015-2020.
Uwzględniono uruchomienie nowej szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej.
Wszystkie dzieci sześcioletnie zostały ulokowane w budynkach przedszkolnych.
W najbliższych latach 2017-2020 będzie potrzeba ulokowania około 80 nowych oddziałów.
W przypadku pozostawienia dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych zachodzi
konieczność budowy nowych placówek oświatowych na ok.40-45 oddziałów. W tym wypadku
należy jednak brać pod uwagę konieczność wybudowania dwóch nowych dużych szkół
podstawowych w sumie na około 2500-2700 dzieci.
W dyskusji na ten temat głos zabrali Radni oraz Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
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Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - udzielił informacji na temat naboru do LVI Liceum
Ogólnokształcącego, gdzie obecnie są duże klasy pierwsze i jest zgoda Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy na utworzenie dwóch klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.
Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych tj. Technikum Nr 8 dwa oddziały:
1) technik informatyk
2) technik obsługi informatycznej
W Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 jeden oddział.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska poinformowała, że piątkowe spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych pozwoliło na
ustalenie naboru dzieci do szkół podstawowych na następny rok szkolny.
Nr szkoły

Liczba oddziałów

Liczba oddziałów klas

przedszkolnych

pierwszych

SP Nr 11

4

3

SP Nr 4

8

11

SP Nr 14

2

6

SP Nr 2

2

3

RAZEM

16

23

Następnie dyskutowano na temat rozmieszczenia dzieci w przedszkolach publicznych
w związku z nowymi przepisami prawnymi.
Ad. PUNKT – 5-7
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - przedstawiła projekt uchwały druk nr 76
w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy
zgodnie z Uchwała Zarządu Nr 385/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. zgodnie z załącznikiem
nr 1 tj. wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych w tym zmian w planie
finansowym zadań z zakresu Administracji Rządowej i innych zadań zleconych Miastu
Stołecznemu Warszawa oraz zmian w planie wydatków Urzędu m.st. Warszawy
i uzasadnieniem. Zwiększenie środków w łącznej kwocie 1 136 024,00 plan po zmianach
wynosi 1 311 117,00 zł. z przeznaczeniem na: następujące zadania:
Rozbudowa Przedszkola Nr 200 przy ul. Balbinki zwiększenie o 668 012,00 zł - plan po
zmianach wynosi 843105,00.
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13 o kwotę 468 012,00 zł.
plan po zmianach – wynosi 468 012,00 zł.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - zwróciła uwagę, że Dyrektor Przedszkola
Integracyjnego Nr 137 p. Małgorzata Polkowska zabiega o zaadoptowanie tego budynku na
przedszkole integracyjne, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na integrację.
W wyniku dyskusji komisja jednogłośnie podjęła - uchwałę nr 1.
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Komisja Oświaty prosi Zarząd Dzielnicy o rozważenie decyzji w sprawie zaadoptowania
budynku, przy ul. Wojciechowskiego 13 na przedszkole integracyjne w porozumieniu
z Dyrektorem Przedszkola Integracyjnego Nr 137 p. Małgorzatą Polkowską.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - omówiła drugi projekt uchwały druk nr 83
w zakresie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy w związku
z wpływem środków z tytułu odszkodowania (Warszawski program Odszkodowawczy
w latach 2014-2015) dot. uszkodzonej elewacji wewnętrznej i zewnętrznej czaszy muszli
koncertowej- 2 000,00 zł. oraz uszkodzenia szyby w Szkole Podstawowe Nr 4 kwota 590,00
zł. Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 590,00zł.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Ad. PUNKT – 6-7
Prowadząca obrady p. Wanda Kopcińska - poinformowała, że radni pocztą elektroniczną
otrzymali pismo Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dnia 8 grudnia 2015r. wraz z książką,
które znajduje się w ZOR do wglądu. Sprawa dot. dobrych praktyk komunikacyjnych
w różnych miastach Polski, w tym w Warszawie, które komisja przyjmuje informacyjnie.
Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2016r.
Radny p. Łukasz Nejman - zgłosił, że w Parku Czechowickim na górce jest niebezpieczne
zbocze. Poprosił o jego zabezpieczenie.
Radny p. Kazimierz Markowski - uwaga do Wydziału Ochrony środowiska w kwestii
odśnieżania.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że sprawdzi. Nie mniej poprosił
o więcej informacji na ten temat.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik - poinformował radnych, że dzielnica weszła do
domeny Miejskiej. W związku z tym zmienił się nr telefonu do urzędu dzielnicy tj pierwsze
trzy cyfry było 478 jest 443 oraz adresy mailowe z końcówką um.warszawa.pl.
Na tym obrady zakończono.
Kolejny termin spotkania Komisji zostanie ustalony w najbliższym terminie
(godz. 1910).
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska

5

