PROTOKÓŁ nr 6/2016
z dnia 20 czerwca 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 ogłoszony 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 z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wyników sprawdzianu szóstoklasistów.
4. Omówienie programu „Lato w Mieście ” 2016.
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.
Protokół Nr 5 /2016 z dnia 11 maja 2016r został przyjęty bez uwag.
Ad. PUNKT – 3
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - omówiła dwa projekty uchwał - druk nr 106
i nr 107w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016r.
Druk nr 106 zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy 531/2016 z dnia 8 czerwca 2016r.
W związku ze zwrotem podatku VAT za 2015r. tytułem korekty współczynnika Zarząd wnosi
o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 paragraf 0970 o kwotę 69 666,00 zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
(8 radnych na sali obrad)
Druk nr 107 zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy 533/2016 z dnia 8 czerwca 2016r.
w sprawie przyznania środków w kwocie 26 000,00zł z Programu Zieleni Miejskiej
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z przeznaczeniem

na

nasadzenie

36

szt.

drzew

na

terenie

bazy

MPO

przy

ul. Sosnkowskiego 4 w ramach realizowanego programu „Milion drzew dla Warszawy”.
W dyskusji na ten temat głos zabrali Radni oraz Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
W wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – poinformował, że projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy
ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 108 dotyczy ulicy bez nazwy
zlokalizowanej pomiędzy ul. Poczty Gdańskiej a Aleją 4 Czerwca 1989r.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.

Ad. PUNKT – 4
Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poinformował, że Dzielnica Ursus uzyskała
13 miejsce wśród dzielnic warszawskich ze sprawdzianu po szkole podstawowej w nowym
systemie. Poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty o przedstawienie pełnej informacji na ten
temat podkreślając, że będzie jeszcze analiza szczegółowa tych wyników.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska -przedstawiła wyniki
procentowe sprawdzianu po klasie szóstej w roku 2016 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
szkoła

Średni wynik dla szkoły część I język polski
matematyka

Średni wynik dla szkoły część
II – język angielski

SP-2

71,8

84,6

SP-4

75,6

86,0

SP-11

73,7

81,9

SP-14

73,8

86,2

Ursus

74,5

85,3

Warszawa

74,4

85,3

Wyniki:
-

2016- powiat I część egzaminu Dzielnica Ursus ogółem średnia 7 miejsce wśród Dzielnic
warszawskich i 8 miejsce w II części egzaminu (593 uczniów) tj.74,5% w stosunku do
średniej m.st. 74,39%. Szczegółowe materiały w tej sprawie stanowią zał. nr 3 i 4 do
protokołu.

Poinformowała, że nasi uczniowie dobrze sobie radzili z zadaniami z języka polskiego
w zakresie wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio ukrytych oraz
identyfikowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego. Umiarkowaną trudność sprawiło
uczniom zadanie wymagające analizy i interpretacji utworu poetyckiego. Z matematyki
najtrudniejsze było zadanie z geometrii przestrzennej. Natomiast dobrze wypadły obliczenia
praktyczne. Jeśli chodzi o języki obce największy problem stanowiły zadania sprawdzające
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umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Z kolei najlepiej szóstoklasiści wypadli
w zadaniach sprawdzających z rozumienia tekstu ze słuchu.
Radna p. Marianna Jaguścik - zwróciła uwagę, że SP nr 4 po raz kolejny osiągnęła
najlepsze wyniki w skali szkół ursuskich. Sądzi, że wyniki te należy szczegółowo
przeanalizować.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień- zwrócił uwagą, że wyniki trzech szkół są
porównywalne. Nauczyciele wybrali najlepsze metody pracy i to procentuje.
W dyskusji na ten temat głos zabrali Radni: p.p. Marianna Jaguścik, Tomasz Dąbrowski,
Wanda Kopcińska, Stanisław Dratkiewicz, Kazimierz Markowski, Robert Faliszewski, Urszula
Bodych oraz zastępcy Burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - zaproponowała zorganizowanie
posiedzenia Komisji Oświaty po wakacjach z udziałem Dyrektorów placówek oświatowych na
temat wyników z tego sprawdzianu i podjęcia działań, które mogłyby wpłynąć na ich
poprawę.

Ad. PUNKT – 5-7
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska - przekazała
informację na temat programu „Lato w Mieście 2016” Zajęcia programowe będą prowadzone
w trzech szkołach podstawowych od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub
w godzinach

dostosowanych

do

środowiskowych.

potrzeb

Warunki

uczestniczenia

w programie ucznia: 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 macierzystej szkoły. W programie zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, wycieczki
tematyczne i warsztaty , a także zajęcia na pływalniach znajdujących się w Dzielnicy Ursus.
Dzieci i młodzież będą mogły również skorzystać z oferty Miasta wycieczek np. do Centrum
Nauki Kopernik. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne Programy
w wakacyjnych placówkach edukacyjnych opracowywany jest indywidualnie w każdej
placówce oraz na zajęcia w domach kultury: DK Kolorowa, DK Miś; Bibliotekach przy
ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej, ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga, świetlicach:
Stokrotce i Klubie u Edmunda, sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 133 oraz na dwóch
basenach, Projekcja filmów w kinie Ursus w OK Arsus. Każde dziecko znajdzie coś dla
siebie.
Radny p. Tomasz Dąbrowski - zapytał o możliwość otwarcia boisk szkolnych podczas
wakacji.
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Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poinformował, że zachęci dyrektorów szkół do tej
inicjatywy zaznaczając ich odpowiedzialność w tym obszarze.
W dyskusji na ten temat głos zabrali p.p. Tomasz Dąbrowski, Kazimierz Markowski, Wanda
Kopcińska, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz Joanna Hermanowska
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska - odczytała następujące pisma:
-

pismo Stowarzyszenia Przymierza Rodzin w sprawie udostępnienia sal w budynku
Acherówki.

-

Pismo pani A… Z… z dnia 1.06.2016r. dot. pracy w Przedszkolu nr 112.

-

postulatów Rady Seniorów z protokołu nr 4/2016.

Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - poinformował, że Zarząd dzielnicy udzieli
odpowiedzi na powyższe pisma i kopię przekaże do wiadomości Komisji. Nie mniej jeśli
chodzi o postulaty Rady Seniorów zapotrzebowanie winni składać do Wydziału
Administracyjno- Gospodarczego Urzędu Dzielnicy Ursus.
Uchwała Nr 1
Komisja Oświaty po zapoznaniu się z wymienionymi pismami i odbytej dyskusji prosi Zarząd
o udzielenie odpowiedzi i na:
-

pismo Stowarzyszenia Przymierza Rodzin z dnia 6.06.2016r przyjętego w Urzędzie
w dniu 08.06.2016r.Nr UD-XI-WOM/11187/16.w sprawie udostępnienia sal w budynku
Acherówki.(załącznik nr 5 do protokołu)

-

Pismo pani A… Z… z dnia 1.06.2016r. dot. pracy w Przedszkolu nr 112. (załącznik nr 6
do protokołu)

-

Postulatów Rady Seniorów z protokołu nr 4/2016.(załącznik nr 7 do protokołu).

Radny p. Kazimierz Markowski- zgłosił dwa pytania do Zarządu Dzielnicy:
-

wracając do sprawy przyznania środków z programu Zieleni miejskiej z przeznaczeniem
na nasadzenie 36 szt. drzew na terenie Bazy MPO przy ul. Sosnkowskiego 4 w ramach
realizowanego programu „Milion drzew dla Warszawy” zapytał czy nasadzenia będą
wzdłuż tej działki.

-

czy jest plan połączenia ul. Tomcia Palucha i Starodęby.

Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że teren po MPO wymaga
oczyszczenia do tej pory były to grunty Skarbu Państwa we władaniu i użytkowaniu m.st.
Warszawy. W związku z tym, że w tej chwili nie wiadomo jaki będzie stan gruntów i kto
będzie ich właścicielem, na razie nie będzie tam żadnych nasadzeń. Zarząd prosi
o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały i przyjęcie przyznanych środków,
ale nasadzenia nie będą w miejscu wskazanym przez Miasto. Wydział Ochrony Środowiska
przygotowuje inne propozycje miejsc, gdzie będzie można dokonać nasadzeń w/w drzew.
Opracowane plany nasadzeń będą przedstawione na Komisji. Planowany jest naturalny
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ekran ochronny. Następnie poinformował, że połączenie ul. Tomcia Palucha i Starodęby
nastąpi po oddania bloków.
Z kolei przypomniał Radnym, że w niedzielę 26 czerwca 2016r. odbędą się oficjalne
uroczystości obchodów 40 rocznicy Wydarzeń Czerwca 1976 z udziałem przedstawicieli
najwyższych władz państwowych, posłowie, samorządowcy m.st. Warszawy Patronat nad
obchodami objął Prezydent RP p. Andrzej Duda. Mszę Świętą polową będzie koncelebrował
Arcybiskup Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Organizatorami oficjalnymi
uroczystości jest Ministerstwo Obrony Narodowej, NSZZ „Solidarność”, Urząd m.st.
Warszawy i Urząd Dzielnicy Ursus. Poprosił radnych o wcześniejsze przybycie.
Następnie zwrócił uwagę, na trzy inwestycje oświatowe: pół roku przed terminem planowane
jest oddanie do użytkowania przedszkola w parku Achera, Przy ul. Dzieci warszawy 42
zostanie wybudowany nowy kompleks szkolny na 1000 miejsc szkolnych, dwie nowe sale
gimnastyczne, trzy boiska i 2 place zabaw. Kolejna inwestycja dot. adaptacji budynku przy
ul. Wojciechowskiego 13 z przeznaczeniem na 4 oddziały przedszkole.
Następnie zwrócił uwagę, że do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej wpłynęło
pismo mieszkanki Pani M… S… w sprawie nadania nazwy rondu znajdującemu się u zbiegu
ulic Władysława Jagiełły, Balickiej i Lalki imieniem Batalionu AK „Miotła”. Poinformował, że
jest też propozycja nazwania powyższego ronda imieniem Jana Cierlińskiego.
W dyskusji na ten temat głos zabrali Radni oraz Zastępca Burmistrza p. Wiesław Krzemień.
Na tym obrady zakończono.
Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie się 1 lipca 2016r. w Acherówce.
godz. 1930
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
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