PROTOKÓŁ nr 2/2016
z dnia 17lutego 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-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień, p.o.
Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus p. Joanna
Hermanowska oraz dyrektorzy szkół podstawowych.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Plan organizacji oddziałów sześciolatków w Dzielnicy.
4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2016r.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015r.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Komisja bez uwag przyjęła protokół Nr 1/2016 z dnia 20stycznia 2016r.
Ad. PUNKT – 3
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poinformował, że Zarząd Dzielnicy zaprosił
dyrektorów szkół podstawowych żeby mogli wyjaśnić radnym wszelkie wątpliwości w kwestii
naboru dzieci do szkół na kolejny rok szkolny. Poprosił p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty
i Wychowania p. Joannę Hermanowską o zabranie głosu w tej kwestii.
p.o. Kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus p. Joanna
Hermanowska – organizacji sześciolatków przedstawiła plan na rok szkolny 2016/2017.
Liczba dzieci zameldowanych w dzielnicy Ursus urodzonych w roku 2010 wg danych
demograficznych wynosi 858, co przekłada się na konieczność utworzenia 35 oddziałów,
przy założeniu, że wszystkie dzieci wybiorą placówki publiczne na terenie Dzielnicy Ursus.
Następnie Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poprosił dyrektorów szkół
o przedstawienie planu organizacji oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach
podstawowych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 p. Magdalena Grabska - poinformowała, że planuje
zorganizowanie 2 oddziałów przedszkolnych i 3 klas pierwszych.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 p. Ewa Gerełło - planuje zorganizowanie 8 oddziałów
przedszkolnych (tylko w SP przy ul. Konińskiej) po 25 dzieci i 11 klas pierwszych tj. 4 klasy
w SP przy ul. Konińskiej i 7 klas pierwszych w SP przy ul. Walerego Sławka.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 p. Beata Olszewska - planuje utworzenie 4 oddziałów
przedszkolnych i 3 klas pierwszych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 p. Aldona Kalińska - planuje utworzenie 2 oddziałów
przedszkolnych i 6 klas pierwszych.
p.o. Kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus p. Joanna
Hermanowska – poinformowała, że łączna ilość oddziałów przedszkolnych – 16, klas
pierwszych 23. Liczba oddziałów dla dzieci urodzonych w roku 2010- 39.
Pięciolatki z „zewnątrz” będą objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w oddziałach
przedszkolnych w szkołach. W przedszkolach publicznych przebywa 501 dzieci urodzonych
w 2010r. oznacza to, że w przyszłym roku szkolnym należy zaplanować w szkołach
ok. 22 oddziałów (z integracyjnymi).
Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 powinna odbywać się dla
dzieci urodzonych w latach:
a. 2011r. pięciolatki – kontynuacja (liczba dzieci zameldowanych – 840),
b. 2012r. czterolatki – kontynuacja (liczba dzieci zameldowanych – 890)
c. 2013r. trzylatki (liczba dzieci zameldowanych – 855).
Liczba miejsc w przedszkolach publicznych –1206, liczba dzieci urodzonych w latach 2011
i 2012 – 1730.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - biorąc pod uwagę fakt, że ok. 30% dzieci korzysta
z edukacji w placówkach niepublicznych, co stanowi ok. 520 dzieci w przyszłym roku
szkolnym powinniśmy ulokować w placówkach publicznych wszystkie cztero i pięciolatki.
Alternatywa dla trzylatków to: udostępnienie „Acherówki” P 194 plus sala gimnastyczna,
adaptacja pomieszczeń po Zakładzie Gospodarowania nieruchomościami Dzieci cztero,
pięcio i sześcioletnie , które będą kontynuować edukację w placówkach niepublicznych nie
wezmą udziału w rekrutacji zwalniając miejsca dla trzylatków.
p.o. Kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus p. Joanna
Hermanowska - dodała, że liczba oddziałów w publicznych szkołach podstawowych dla
sześciolatków urodzonych w roku 2010, którą wstępnie zadeklarowali dyrektorzy szkół
przedstawia się następująco:
w SP Nr 2 – 5 oddziałów w tym 2 oddziały przedszkolne (w tym 1 integracyjny).liczba klas
pierwszych 3 (w tym 1 integracyjny).
W SP Nr 4 liczba oddziałów przedszkolnych – 8
Liczba klas pierwszych 4,
Walerego Sławka – liczba oddziałów przedszkolnych -0,
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liczba klas pierwszych – 7
W SP Nr 11 liczba oddziałów przedszkolnych – 3, liczba klas pierwszych – 1 (+ 2 oddziały
obecnych

sześciolatków

z

oddziałów

przedszkolnych)

(5

oddziałów

razem

z pomieszczeniami w Bibliotece
W SP Nr 14- liczba oddziałów przedszkolnych 2 ogólne, liczba klas pierwszych 7 (w tym
1 integracyjny i 1 oddział sportowy).
Ad. punkt -4,5
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska odczytała:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015r.
W głosowaniu komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Oświaty za 2015r.
2. Plan Pracy Komisji na 2016r. – do propozycji planu pracy radni nie wnieśli uwag.
Wobec braku uwag do odczytanego planu pracy Komisji Oświaty na 2016r Komisja
jednogłośnie pozytywnie przyjęła ten plan.
(10 Radnych na sali obrad)
Ad. PUNKT – 6
W sprawach wniesionych Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - omówiła projekt
uchwały- druk nr 84 w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy
na 2016 rok zgodnie z uchwałą Zarządu nr 406/2016 z dnia 10 lutego 2016r. Załącznik nr 1
wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych w kwocie zwiększeń na
następujące zadania tj:
-

nabycie gruntu pod budowę ul. Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alei
Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem 1 000,00zł.

-

budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich prowadzonego do
rowu U-1 wraz z jego przebudową i budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
Raszynianka zwiększenie o 3 031 571,00 zł.

-

przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociągu na odcinku
od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej – zwiększenie o 1 000,00 zł.

-

rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej – etap I i II
zwiększenie o 15 000,00 zł.

-

termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus zwiększenie
o 115 042,00zł.

Załącznik nr 2 stanowi wniosek w sprawie zmian w planie dochodów w tym zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w celu
zabezpieczenia środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych
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w 2016r. Kwota niewykorzystana w 2015r. 3 162 613,00 zł i środki wyrównawcze w kwocie
1000,00 zł.
UCHWAŁA – Nr 2
Komisja jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok.
(10 osób na sali)
Kolejne dwa projekty uchwał - druk nr 86 i 88 w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu m.st. Warszawy przedstawiła Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska.
Druk nr 86 - zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 410 z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie
utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego.
Kwota na 2016r – 1 000 000,00zł. Łączna kwota zadania wynosi 6 000 000,00zł. W tej
sprawie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st Warszawy poinformowało
dzielnicę o możliwości przekazania środków finansowych na wykonanie tego zadania
(150 miejsc przedszkolnych).
Druk Nr 88 - zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 414/2016 z dnia 12 lutego 2016r. oraz
załącznikiem nr 1 wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2016r. wraz
z uzasadnieniem , i załącznikiem nr 2 – wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów na
2016r rok wraz z uzasadnieniem oraz wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków
majątkowych na 2016 i załącznikiem nr 4 – wnioskiem w sprawie zmian w planie przychodów
i kosztów zakładu budżetowego na 2016r wraz z uzasadnieniem.
Z-ca Burmistrza Dzielnicy p. Wiesław Krzemień – poinformowała, że środki na nowe
zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy
ul. Orląt

Lwowskich

oraz

„Budowa

mieszkań

komunalnych

przy

ul.

Zagłoby

są

zabezpieczone przez Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji. Zadanie pn. rozbudowa
przedszkola Nr 200 przy ul. Balbinki 1 oraz „termomodernizacja hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3” będą realizowane zgodnie z umową
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Nowe zadanie pn. Budowa Centrum Edukacyjno – Kulturalnego przy Placu
Czerwca 1976r. dot. zabezpieczenia środków na ten cel z rezerwy budżetowej
m.st. Warszawy.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy Radni oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy
p. Wiesław Krzemień, który udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
Radny p. Kazimierz Markowski - stwierdził, że zagłosuje przeciw zadaniu p.n. „Budowa
mieszkań komunalnych”.
Radna p. Urszula Bodych - odnosząc się do powyższej wypowiedzi zaprosiła pana
Radnego do pracy w Komisji Mieszkaniowej.
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UCHWAŁA – Nr 3
Komisja 9 głosami za przy 1 głosie przeciw – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na
2016 r. - duk nr 88
(10 osób na sali)
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - przedstawiła kolejny projekt uchwały – druk nr
75 w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy
zgodnie z uchwałą Nr 418/2016 z dnia17 lutego 2016r. dot. nowego zadania inwestycyjnego
p.n. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 nad linią kolejową Warszawa –
Katowice w ciągu trasy ekspresowej PWO”. Zrealizowanie inwestycji w tym zakresie poprawi
w znacznym stopniu komunikację pomiędzy północną i południową częścią Dzielnicy Ursus
oraz Dzielnicą Bemowo, z połączeniem z Alejami Jerozolimskimi i miastem Piastów.
Wiceprzewodniczący Rady p. Robert Faliszewski -zapytał skąd pozyskane środki na to
zadanie.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że środki na to zadanie były
wcześniej zarezerwowane.
UCHWAŁA – Nr 4
W głosowaniu, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
UCHWAŁA – Nr 5
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 87 w sprawie
wystąpienia do Rady m. st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie
pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2015
zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 413 z dnia 12 lutego 2016r. z przeznaczeniem na
modernizację zaplecza kortów tenisowych.

Na tym obrady zakończono. Kolejny termin spotkania Komisji został ustalony na dzień
16 marca 2016r. o godz. 17.30.
(godz. 1910).

protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
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