PROTOKÓŁ nr 5/2016
z dnia 11 maja 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 Burmistrza Dzielnicy Ursus p. Wiesław
Krzemień i p. Kazimierz Sternik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna
Hermanowska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Prowadząca obrady p. Wanda Kopcińska - odczytała ogloszony na stronie internetowej urzędu
porządek obrad i poddała go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Komisja bez uwag jednogłośnie przyjęła proponowany porządek
obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2016 z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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.
Protokół Nr 4 /2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. został przyjęty bez uwag.
Ad. PUNKT – 3
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – omówiła dwa projekty uchwał w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok.
-

druk 102 zgodnie z uchwałą Zarządu nr 492/2016 z dnia 4 maja 2016r. tj. załącznik Nr 1
w sprawie zmian w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na przedsięwzięcie
artystyczne i kulturalne w kwocie zwiększeń o 32 000,00 zł. na sfinansowanie
poczęstunku dla gości zaproszonych na obchody 40 Rocznicy Czerwca 1976 roku.
Środki te zostały przekazane z Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy.

W wyniku głosowania Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały (7 radnych na sali obrad)
-

druk 103 zgodnie z uchwałą Zarządu nr 493/2016 z dnia 12 maja 2016r. oraz wnioskiem
w sprawie zmian w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
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-

prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
w kwocie zwiększeń 287 214,00 zł. tj. na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup
mebli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych.

-

prowadzenie szkół zawodowych - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem
na zakup mebli do sal lekcyjnych oraz na wykonanie instalacji i wdrożenie
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci internetowej.

-

remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę
300 000,00 zł.

Kwota 200 000,00 zł – remonty w szkołach podstawowych (zgodnie z zaleceniami BHP
i przeciwpożarowymi).
Kwota 100 000,00 zł – remonty w przedszkolach (w związku z koniecznością utworzenia
nowych miejsc dla dzieci czteroletnich w istniejących placówkach).
W wyniku dyskusji Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały. (7 radnych na sali obrad).
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - przedstawiła kolejne dwa projekty uchwał

w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na
2016 rok- które zostaną wniesione na jutrzejszej sesji.
-

druk 105 w zakresie inwestycji Zgodnie zuchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 494/2016 z dnia
9 maja 2016r. załącznik nr 1 tj. wniosek w sprawie zmian w planie wydatków
majątkowych z przeznaczeniem na: budowę ul. Orląt Lwowskich na odc. od
ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: „Budowa dróg dojazdowych do
wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na
wysokości ul. Orląt Lwowskich”- tj. zmniejszenie o kwotę 7,00 zł.

-

W zadaniu p.t.„Nabycie gruntu pod skwer z ujęciem wody głębinowej i fragment placu
publicznego „zwiększenie o kwotę 3,00 zł.

-

Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne –
zwiększenie o kwotę 4,00 zł.

-

Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka – zwiększenie o kwotę
600 000,00 zł. w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji robót, ponieważ
podpisana umowa z firmą SKANSKA SA na realizację kompleksowego zaprojektowania
i wybudowania powyższego przedszkola przewidywała wykonanie zadania w roku 2017.
Obecnie zadanie to zostanie wykonane wcześniej tj w roku 2016. Stąd przesunięcie
zaplanowanych środków na powyższe zadanie w roku 2017.

-

modernizacja monitoringu w czterech Przedszkolach nr 112, 194, 200, 413 – zwiększenie
o kwotę 40 000,00 zł. -

modernizacja monitoringu w pięciu Przedszkolach nr 137,

168,219,343, 418 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.
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-

modernizacja monitoringu w trzech Szkołach Podstawowych nr 4, 11, 14 – zwiększenie
o kwotę 60 000,00 zł.

-

modernizacja monitoringu w czterech Gimnazjach nr 130, 131, 132, 133 – zwiększenie
o kwotę 100 000,00 zł.

-

budowa EKO parku przy ul. Gierdziejewskiego – etap I – zwiększenie o kwotę
30 000,00 zł. nowe zadanie inwestycyjne.

Środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji będą przeznaczone z programu
strategicznego pn. Program Zieleni Miejskiej.
-

budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego
do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie
rzeki Raszynka – zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł. Kwota 750 000,00 zł zostanie
przeniesiona na rok budżetowy 2017, natomiast kwota w wysokości 250 000,00 zł
zostanie przekazana na modernizację monitoringu w placówkach oświatowych.

W dyskusji na ten temat głos zabrali: p.p. Grzegorz Puchalski, Marianna Jaguścik. Kazimierz
Sternik.
Radna p. Marianna Jaguścik - zapytała odnośnie środków przyznanych na modernizację
monitoringu w szkołach, czy zadanie to będzie realizowane w porozumieniu z Dyrektorami
szkół.
Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień- odpowiedział, że tak. Następnie poinformował,
że Zespół Informatyki dla Dzielnicy Ursus przy współpracy z Wydziałem Infrastruktury
przygotowuje

projekt

modernizacji

systemu

monitoringu

wizyjnego

dla

placówek

oświatowych.
W wyniku dyskusji Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały. (7 radnych na sali obrad).
Kolejny projekt uchwały druk nr 106 zgodnie z uchwałą Nr 506/2016 z dnia 11 maja 2016r.
dotyczy zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 w paragrafie 27100 o kwotę
10 000,00zł. Z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury „Arsus” w celu
dofinansowania Chóru Cantate Deo na realizację projektu „Warsztaty i wyjazd tego Chóru na
VII Krakowski Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożenarodzeniowych”. Są to środki
wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy.
W wyniku dyskusji Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały. (7 radnych na sali obrad).
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - podziękowała Głównej Księgowej za
przybycie i przedstawienie projektów uchwał.
Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy
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ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy druk nr 104. Ulica ta została wybudowana po
południowo- zachodniej stronie Alei 4 Czerwca 1989r. ulicy Świętej Rodziny, stanowiącej
dojazd do Kościoła i Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Rodziny nazywanej ulicą Zapustną,
ponieważ przyjęła funkcję fragmentu tej ulicy.
W wyniku dyskusji Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały. (7 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT – 6
W sprawach wniesionych Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna
Hermanowska - udzieliła informacji na temat naboru dzieci do przedszkoli publicznych
zaznaczając że poza „Acherówką” jest potrzeba utworzenia jeszcze 3 oddziałów
przedszkolnych.
Obecnie trwa nabór do przedszkoli w Mieście Stołecznym Warszawa.
W dyskusji na ten temat oraz na temat naboru dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
głos zabrali: p.p: Marianna Jaguścik, Anna Hanna Lewandowska, Robert Faliszewski,
Tomasz Dąbrowski, Wanda Kopcińska, Stanisław Dratkiewicz, Joanna Hermanowska,
Tomasz Dąbrowski, Urszula Bodych.
Na tym posiedzenie zakończono.
o godz. 1830
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
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