PROTOKÓŁ nr 4/2016
z dnia 20 kwietnia 2016r.
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Szkole Podstawowej nr 4
przy ul. Konińskiej nr 2
Obradom przewodniczyła p. Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus p. Wiesław
Krzemień oraz zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 p. Ewa Gerełło,
Naczelnik Wydziału Infrastruktury p. Katarzyna Kucierzyńska wraz z Inspektorem
p. Magdaleną Dobrowolską, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna
Hermanowska oraz p. Beata Derewońko z Zespołu Funduszy Europejskich - opiekun
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus wraz z Przewodniczącą Młodzieżowej Rady
Weroniką Matyką i Wiceprzewodniczącymi Zuzanną Maliszewską i Bartłomiejem
Sobieskim.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W pierwszej części obrad radni zwiedzili nowe skrzydło szkoły podstawowej nr 4.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 p. Ewa Gerełło – poinformowała iż w nowym skrzydle
szkoły trwają prace wykończeniowe, następnie wraz z kierownikiem budowy oraz
Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Katarzyną Kucierzyńską
i Inspektorem Wydziału Infrastruktury p. Magdaleną Dobrowolską oprowadziła radnych
po nowej części szkoły i po nowej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym obejmującym
węzły sanitarne, szatnie, pomieszczenia techniczne. Hala sportowa jest z pełnowymiarowym
boiskiem do rozgrywek piłki ręcznej 40x20 oraz trybunami na 200 osób. Skrzydło
dydaktyczne

rozbudowanego

budynku

szkolnego

zawiera
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duże

pomieszczenia

z przeznaczeniem na świetlice szkolne, 15 sal lekcyjnych, pomieszczenia dla lekarzy
specjalistów tj. logopedy, psychologa oraz gabinet pomocy lekarskiej, pokój nauczycielski
i inne pomieszczenia administracyjne. Na terenie zewnętrznym szkoły przewidziany jest plac
zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz - zapytał dlaczego Urząd nie zdecydował się na
nowoczesne oświetlenie ledowe.
Inspektor Wydziału Infrastruktury p. Magdalena Dobrowolska - odpowiadając na pytanie
wyjaśniła, iż z uwagi na wysokie koszty.
Po obejrzeniu nowej części szkoły i nowej hali sportowej Przewodnicząca Komisji
p. Wanda Kopcińska - w drugiej części obrad odczytała proponowany porządek obrad
ogłoszony wcześniej na stronie internetowej Urzędu i poddała go pod głosowanie.
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W wyniku głosowania Komisja bez uwag jednogłośnie przyjęła proponowany
porządek:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2016 z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Obejrzenie postępów prac budowlanych w filii Szkoły Podstawowej Nr 4.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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 3 /2016 został przyjęty bez uwag.

Ad. PUNKT –3
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - poprosiła radnych o zgłaszanie pytań do
gości odnośnie oględzin szkoły.
Radny p. Tomasz Dąbrowski - zapytał w kwestii założonego harmonogramu prac oraz ile
klas dyrektorka planuje po otwarciu nowej części szkoły.
Inspektor Wydziału Infrastruktury p. Magdalena Dobrowolska - poinformowała, że
zgodnie z założonym harmonogramem odbiór inwestycji planowany jest na koniec sierpnia
2016r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 p. Ewa Gerełło - odnosząc się do drugiego pytania
poinformowała,

że

przewiduje

maksymalnie

utworzenie

33

klas.

Jeśli

chodzi

o rozmieszczenie dzieci w szkole w nowym skrzydle szkoły planuje umieszczenie dzieci klas
starszych. Młodsze dzieci będą w tzw. starej części szkoły. Będą zorganizowane w sumie
4 świetlice, dwie w nowej i dwie w obecnej części szkoły z podziałem wiekowym.
Radny p. Robert Faliszewski - zapytał czy planowana jest modernizacja istniejącego
boiska.
Inspektor Wydziału Infrastruktury p. Magdalena Dobrowolska - odpowiedziała, że
w ramach prowadzonej inwestycji nie jest przewidziana modernizacja istniejącego boiska.
Dodatkowo wykonano elewację budynku szkolnego.
W dyskusji na powyższy temat głos zabrali wszyscy radni oraz zaproszeni goście.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - zwrócił uwagę, że najważniejsze jest zapewnienie
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykonawca zostanie
rozliczony zgodnie z podpisaną umową.
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Prowadząca obrady p. Wanda Kopcińska - podziękowała p.p. Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 4 Ewie Gerełło, Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy
Katarzynie Kucierzyńskiej i Inspektorowi Magdalenie Dobrowolskiej za pokazanie
szkoły i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Ad. PUNKT – 4
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - powitała Radnych Młodzieżowej Rady,
którzy przybyli by uzasadnić zmiany w statucie MRDU i poprosiła o uzasadnienie tych zmian.
Zespołu Funduszy Europejskich p. Beata Derewońko opiekun Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Ursus - poinformowała, że zmiany w Statucie przedstawią Przewodnicząca
i Wiceprzewodniczący MRDU.
Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Weronika Matyka - poinformowała iż radni MRDU w
trakcie kilkuletniego funkcjonowania dostrzegli, że pewne zapisy statutu, utrudniają
funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus. W związku z tym wnioskują
o wprowadzenie następujących zmian: m.in. proponuje się by radnymi Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Ursus byli także „mieszkańcy dzielnicy Ursus, którzy uczęszczają do szkół
gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych w innej dzielnicy m.st. Warszawy o ile kadencję
rozpoczęli jako uczniowie szkoły z Ursusa”. Kolejna zmiana dotyczy przelicznika mandatów
w danej szkole w zależności od liczby uczniów, po korekcie od 2 do 3 mandatów mają szkoły
liczące od 101 do 300 wyborców. Uznano za zasadne przyjęcie 4 mandatów dla szkół,
w których jest powyżej 300 uczniów. Czas trwania kadencji z dwóch lat wydłużono do trzech
argumentując, że z praktyki wynika, iż zorganizowanie pierwszego posiedzenia w nowym
roku szkolnym jest możliwe do 15 października (było do 30 września). Informacja o tym
powinna być podana do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 15 września (było
najpóźniej do 7 września), a wybór radnych w szkołach powinien być dokonany do końca
września (był do 21 września). Doprecyzowano zapisy dotyczące nadawania tytułu
Honorowego Radnego, wyjaśniając komu można go przyznać oraz jakie prawa uzyskuje
taka osoba. (załącznik nr 3 do protokołu)
Wiceprzewodnicząca Rady Zuzanna Maliszewska - stwierdziła, że nowe rozwiązanie
wprowadzone do statutu umożliwi przyznanie Honorowego Patronatu organizatorom
inicjatyw młodzieżowych, które zgłoszą się o poparcie do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Ursus. Uznano za konieczne, by sesje MRDU odbywały się nie rzadziej niż raz na
2 miesiące, poprzedni zapis brzmiał „nie rzadziej niż raz na kwartał”. Proponuje się, aby
MRDU obradowała i podejmowała uchwały w obecności co najmniej 1/3 określonego
w statucie składu MRDU. Wcześniej było co najmniej 1/5 składu MRDU.
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus Bartłomiej Sobieski uzasadnił konieczność uwzględnienia zapisu, w kwestii wygaśnięcia mandatu radnego
w przypadku ukończenia kadencji oraz, że mandat wygasa w przypadku nieobecności na
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3 kolejnych sesjach bez ważnego usprawiedliwienia nieobecności (było na 4 kolejnych
sesjach). Uzasadnionym jest usunięcie zapisu, że „pierwsze posiedzenie MRDU nowej
kadencji zwołuje Burmistrz Dzielnicy Ursus do 15 października”, ponieważ od czasu
powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pełniący obowiązki
przewodniczący MRDU zwołuje wszystkie posiedzenia. Zaznaczył, że wydłużenie kadencji
do 3 lat pozwoli na większe wykorzystanie potencjału osób, które są w składzie
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus.
Radny p. Tomasz Dąbrowski - jak wygląda sprawa okresu kadencji Młodzieżowej Rady
w innych dzielnicach.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poinformował, że projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem był uzgadniany z Radcą prawnym Urzędu.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz - zaproponował zachęcenie Radnych Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Ursus do działania.
W dyskusji na ten temat głos zabrali radni p.p. Tomasz Dąbrowski, Stanisław Dratkiewicz,
Robert Faliszewski, Anna Hanna Lewandowska, Wanda Kopcińska, Łukasz Nejman
z Zespołu Funduszy Europejskich Beata Derewońko opiekun Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Ursus.
Radny p. Robert Faliszewski - zauważył, iż głównym argumentem przedłużenia kadencji
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus jest fakt, iż osoby zaangażowane odchodzą.
Radna p. Anna Hanna Lewandowska - zwróciła uwagę, że w klasie I gimnazjum jest trudno
wyłonić kandydata do Młodzieżowej Rady, dopiero w klasie II można delegować uczniów
danej szkoły.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - wyraził zadowolenie, że Radni Młodzieżowej Rady
podjęli inicjatywę zmiany swojego Statutu, który stanowi podstawę do określonego działania.
W wyniku głosowania Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy –
druk nr 98.
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - zapytała Radnych Młodzieżowej Rady jak
napisali egzamin gimnazjalny.
Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus - odpowiedzieli, że dobrze. Poinformowali
także, iż najbliższe posiedzenie odbędzie się 22 kwietnia o godz. 13.00 (piątek).
Następnie prowadząca obrady p. Wanda Kopcińska - podziękowała opiekunowi
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus p. Beacie Derewońko z Zespołu Funduszy Europejskich
oraz Radnym Młodzieżowej Rady za przybycie i wystąpienia.
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Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zgodnie z uchwałą Zarządu
Dzielnicy nr 470/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r z załącznikami nr 1-4 oraz uzasadnieniem druk nr 97.
Radni zgłosili uwagi do wysokości kwoty na realizację nowego zadania inwestycyjnego
pn. ”Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 prosząc o udostępnienie informacji dot. wyceny
działki.
W dyskusji na ten temat głos zabrali p.p. Kazimierz Markowski, Stanisław Dratkiewicz,
Robert Faliszewski, Tomasz Dąbrowski, Wanda Kopcińska oraz Z-ca Burmistrza Wiesław
Krzemień.
W wyniku głosowania Komisja informacyjnie przyjęła projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016r.
Komisja bez uwag przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do Sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2015 –
druk nr 99.
Ad. PUNKT – 5,6
W sprawach wniesionych Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - poprosiła
o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joannę Hermanowską.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska - poinformowała, że
rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na kolejny rok jeszcze się nie zakończyła.
234 dzieci trzyletnich nie zostało zakwalifikowanych do przedszkoli publicznych.
Podczas dyskusji na temat zapewnienia miejsc dzieciom w przedszkolach Radny p. Łukasz
Nejman poinformował, że podczas rekrutacji mieszkanka zgłosiła, że jej dziecko nie dostało
się do przedszkola integracyjnego przy ul. Szancera.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poprosił o kontakt rodzica z Wydziałem Oświaty
w tej sprawie.
Na tym posiedzenie zakończono.
godz. o godz. 19 25
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska

5

