PROTOKÓŁ nr 3/2016
z dnia 16 marca 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 oraz
p. Joanna Hermanowska p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2.

Przyjęcie protokołu nr 2/2016 z ostatniego posiedzenia Komisji.

3. Podsumowanie programu „Zima w Mieście 2016/ 2016”.
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.
Komisja bez uwag przyjęła protokół Nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016r.
Ad. PUNKT – 3
Joanna Hermanowska p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - poinformowała o zakończeniu programu „Zima
w Mieście 2015/2016”, który w tym roku był wyjątkowo krótki i trwał tylko 10 dni. Zajęcia były
prowadzone w czterech szkołach podstawowych nr. 2,4,11 i 14. Wszystkie zajęcia
prowadzone w placówkach w ramach programu były bezpłatne jedynie uiszczenie opłaty za
wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Dzieci i młodzież mogły spędzić
wolny czas na różnych zajęciach edukacyjnych w szkołach oraz domach kultury:
DK Kolorowa, DK Miś, OK. „Arsus”, Bibliotekach przy ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej
i ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga i lodowiskach przy Szkole Podstawowej nr 11 i 14
oraz na dwóch basenach. Dużą frekwencją cieszyła się emisja dwóch seansów filmowych
w kinie OK ”Arsus”, lodowiska, oraz bal karnawałowy. Ciekawe spotkania ze Strażą Miejską,
Strażą Celną i Policją. Dzieci skorzystały także z oferty „Miasta” dużym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty „Wiem co jem”. Carmen Brukselska, Przystanek Historia – warsztaty.
Kadra pedagogiczna wykazała się dużą pomysłowością Sprawozdanie w wersji papierowej
stanowi załącznik 3 do protokołu.
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W dyskusji na ten temat głos zabrali radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Ad. PUNKT – 4 ,5,6
W sprawach wniesionych Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna
Hermanowska poinformowała, że z wyliczeń wynika, iż zabraknie nam 250 miejsc dla dzieci
trzyletnich.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - podkreślił, że Zarząd Dzielnicy rozmawiał
z dyrektorami szkół podstawowych na temat dodatkowych miejsc. W dyskusji na ten temat
głos zabrali wszyscy radni oraz Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień i Naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus p. Joanna Hermanowska.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień poinformował, że rozbudowa filii szkoły
podstawowej Nr 4 przy ul. Konińskiej przebiega pomyślnie. Zaznaczył, że w nowym skrzydle
dydaktycznym będzie zorganizowanych 15 sal lekcyjnych dla 420 uczniów. Natomiast
budowa przedszkola w Parku Achera docelowo zapewni 150 miejsc przedszkolnych dla
dzieci tj. 6 oddziałów. Przy przedszkolu powstanie nowoczesny plac zabaw. Rozbudowa
przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki zakłada powiększenie placówki o 100 nowych miejsc
Termin realizacji inwestycji planowany jest na lata 2016-2017. Z kolei wygospodarowane
lokale po Zarządzie Gospodarki Nieruchomościami Ursus zostaną przeznaczone na
przedszkole i dwa mieszkania socjalne. Lokal po sklepie meblowym „Emilia”, przy
ul. Wojciechowskiego 13 zostanie zaadoptowany na 4 oddziały przedszkolne dla dzieci
w wieku 3-6 lat.
Radna p. Urszula Bodych - zapytała czy od września nowego roku szkolnego filia szkoły
podstawowej nr 4 będzie już otwarta.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - sądzi, że termin realizacji inwestycji w połowie
2017 roku.
Radna p. Marianna Jaguścik - przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Kultury Sportu
i Spraw Społecznych Pani Burmistrz mówiła o konkursach dla młodzieży w związku
z obchodami 40 rocznicy wydarzeń czerwcowych.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - powiedział, że tą sprawą zajmie się Wydział
Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Ursus.
Wiceprzewodniczący Rady p. Robert Faliszewski - zapytał jak Dzielnica się przygotowuje
do światowych dni młodzieży.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że przygotowujemy się do tego
wydarzenia np. poprzez zorganizowanie pikniku w Parku Czechowickim wspólnie ze
szkołami ursuskimi. Także zajęcia na stadionie OSiR.
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W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz Z-ca Burmistrza p. Wiesław
Krzemień.
Następnie Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poinformował, że od kwietnia wchodzi
program „Rodzina 500+” również w szkołach ursuskich będą zorganizowane punkty dla osób
składających wnioski w tej sprawie. W tym zakresie prowadzone są szkolenia. Wnioski
można także składać elektronicznie.
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - odczytała pisma, które radni przyjęli
informacyjnie:
1) Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 15 nr PPP15/02/0241/2/2016 z dnia 15 lutego 2016r. stanowiące informację o działaniach Poradni w związku
z prowadzeniem na terenie Dzielnicy Ursus kampanii „6-latek w Klasie pierwszej.
(załącznik Nr 4 do protokołu),
2) Informację prasową rzecznika prasowego Urzędu o możliwości rozliczenia PIT za 2015r.
w Urzędzie Dzielnicy (załącznik nr 5 do protokołu),
3) Pismo Burmistrza UD-XI-WIR.7011.2.2016.AKL z dnia 18 lutego 20216r. stanowiące
odpowiedź

na

uchwałę

Komisji

Oświaty

w

sprawie

adaptacji

budynku,

przy

ul. Wojciechowskiego 13 na przedszkole integracyjne. (załącznik nr 6 do protokołu).
Następnie zaproponowała aby majowe posiedzenie komisji odbyło się w szkole podstawowej
nr 4 przy ul. Konińskiej. Na tym obrady zakończono. Kolejny termin spotkania komisji
zostanie ustalony w najbliższym terminie.
(godz. 1910).
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
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