P r o t o k ó ł nr 5/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 8 maja 2019 roku
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W obradach komisji uczestniczyli: radni, Burmistrz Bogdan Olesiński oraz zaproszeni
goście: Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska, Pracownik Wydziału Oświaty
i Wychowania

Zbigniew

Konczewski,

Opiekunka

Młodzieżowej

Rady

Beata

Derewońko.
Ad. punkt 1
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – odczytała proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nr 4/2019
3. Sprawy wniesione przez Zarząd.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
(7 radnych na Sali)
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nr 4/2019 z dnia 4 kwietnia
2019 roku.
Protokół Nr 4/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r. został przyjęty jednogłośnie bez
zastrzeżeń.
( 7 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 3
Sprawy wniesione przez Zarząd.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – omówiła cztery projekty uchwał w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok.
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Druk nr 43
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
Wydział Infrastruktury:
- wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej – zmniejszenie o kwotę 700 000,00zł
i przeniesienie kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020.
Z informacji uzyskanych z Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wynika, że operat
szacunkowy wykonany w dniu 5 kwietnia 2018r. stracił aktualność. W dniu 5 marca 2019r.
wystąpiono z prośbą o nadanie klauzuli aktualności, jednakże uprawniony rzeczoznawca
majątkowy nie potwierdziła aktualności. W związku z tym konieczne jest zlecenie nowego
operatu szacunkowego. Aktualnie powyższe biuro czeka na podpisanie umowy z nowa
firmą, która będzie wykonywać wyceny.
- nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca
1976r. – rozliczenie z deweloperem – zmniejszenie o kwotę 1 532 481,00 zł.
Konieczne jest zlecenie nowego operatu szacunkowego dla kilku działek. Aktualnie Biuro
Mienia Miasta i Skarbu Państwa czeka na podpisanie umowy z nowa firmą, która będzie
wykonywać wyceny.
- przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej – zmniejszenie o kwotę 50 258,00 zł.
W związku z faktem, że obecne zadanie zostało zakończone i rozliczone zachodzi
konieczność

zmniejszenia

środków

finansowych.

Kwota

50 258,00

zł

zostanie

przeniesiona na rok budżetowy 2020 do nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
drogi 17 KDD w Warszawie”.
- nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku
ul. Tomcia Palucha – rozliczenie z deweloperem – zmniejszenie o kwotę 248 768,00 zł.
W dniu 14 listopada 2016r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Stołecznym
Warszawa a Red Real Estste Development Alpha Sp. z o.o. na budowę drogi, którą
wykonał deweloper. W związku z powyższym niezbędne było nabycie gruntów. Środki
finansowe na nabycie nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym, zostały
wpłacone na konto m.st. Warszawy przez dewelopera. Zgodnie z decyzjami Prezydenta
m.st. Warszawy odszkodowania za nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby zostały
wypłacone w 100%. Pozostała część kwoty w dniu 15 marca 2019r. została zwrócona na
konto wykonawcy budowy drogi.

2

Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 43.
Wynik głosowania: 7 osób za (7 osób na sali obrad).
Druk nr 44
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:
- projekty edukacyjno – oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej
– zwiększenie o kwotę 10 577,00 zł.
Projekt „Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu” – zwiększenie planu wydatków
w 2019 roku w związku z oszczędnościami powstałymi w 2018 roku.
2. Wydział Oświaty i Wychowania:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zwiększenie o kwotę 17 900,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zmniejszenie o kwotę 62 000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych oddziałów „0” w szkołach podstawowych – zwiększenie
o kwotę 75 500,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych gimnazjów – zwiększenie o kwotę 41 400,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania
specjalnej nauki organizacji i metod pracy – zwiększenie o kwotę 77 300,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania
specjalnej nauki organizacji i metod pracy – zmniejszenie o kwotę 150 100,00 zł.
Radna Marianna Jaguścik - zapytała z czego wynika ten wzrost, z niewłaściwego podziału
pieniędzy, czy są inne powody, np. wzrost liczby dzieci powyżej tego co było założone.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – odpowiedziała, że być może większa liczba
dzieci, wzrost stawek, orzeczenia o niepełnosprawności dzieci.
Radna Marianna Jaguścik - zapytała czy jest wiadomo co rzeczywiście wpłynęło na te
wzrosty.
Pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania Zbigniew Konczewski – poinformował, że
były mniejsze środki przeznaczone w planie wydatków na te zadania, natomiast za chwilę
będą kolejne przesunięcia, kolejne zwiększenia, które będą wynikały z innych przyczyn.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 43.
Wynik głosowania: 7 osób za (7 osób na sali obrad).
Druk nr 47
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
Wydział Oświaty i Wychowania:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zwiększenie o kwotę 1 455 462,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania
specjalnej nauki organizacji i metod pracy – zwiększenie o kwotę 272 700,00 zł.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 43.
Wynik głosowania: 7 osób za (7 osób na sali obrad).
Druk nr 48
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Wydział Kultury – przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne – zwiększenie o kwotę
59 000,00zł

z

przeznaczeniem

na

organizację

koncertów

artystycznych

dla

mieszkańców Dzielnicy Ursus, które odbywać się będą w okresie wakacyjnym w Parku
Achera.
2. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji – udział w wystawach, targach, imprezach
promocyjnych – zmniejszenie o kwotę 59 000,00 zł.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 43.
Wynik głosowania: 7 osób za (7 osób na sali obrad).
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – poinformowała, że Młodzieżowa Rada
chciałaby zmienić swój statut. W tej chwili radnymi są przedstawiciele naszych placówek,
starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Jest ich mało, dlatego
młodzieży zależy, żeby szanse bycia radnymi mieli też aktywni młodzi mieszkańcy Ursusa,
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uczniowie szkół średnich, którzy uczą się w innych dzielnicach. Do statutu dołączyli
formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego ta młodzież miałaby się zgłosić. Chcą z
kandydatami przeprowadzać rozmowy oraz decydować o wyborze kandydata.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zapytała, jak takie wybory miałyby
wyglądać.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – odpowiedziała, że chcą ogłaszać w
mediach społecznościowych, rozwieszać plakaty i informacje w miejscach gdzie taka
młodzież może się spotykać, w ośrodkach kultury, bibliotekach, obiektach sportowych.
Radna Marianna Jaguścik - zapytała czy to odbywało by się na zasadzie głosowania i kto
wtedy ewentualnie będzie głosował, jak to ma wyglądać.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – stwierdziła, że kandydat, który
chciałby zostać młodzieżowym radnym sam powinien wypełnić swój formularz zgłoszeniowy,
a przedstawiciele Młodzieżowej Rady będą przeprowadzali z nim rozmowę i komisja
zadecyduje czy wejdzie.
Radna Urszula Bodych – zauważyła, że będzie powoływała Młodzieżowa Rada.
Radna Marianna Jaguścik - stwierdziła, że nie będzie głosowania na tego kandydata.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – powiedziała, że młodzież chciałaby
żeby był opiekun, doradca, ktoś z dorosłych.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zauważyła, że nie będzie głosowania w
mediach na nich, tylko oni sami zdecydują.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – powiedziała, że młodzież sama
zaczerpnęła ten wzór w Białołęce, gdzie jest podobna sytuacja, nie ma szkół średnich i tam
to już funkcjonuje na tej zasadzie.
Radna Marianna Jaguścik - zapytała jaki to będzie udział tych osób.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – poinformowała, że w tej chwili jest 15
osób ze szkół podstawowych, 3 osoby ze średnich i chcą 5 mieszkańców.
Radna Urszula Bodych – zauważyła, że chcą zrównać do Rady Dzielnicy.
Radna Anna Lewandowska – powiedziała, że w innych dzielnicach, też funkcjonują
Młodzieżowe Rady, rozumie, że na takich samych zasadach jak u nas. Tam jest duży
procent szkół ponadpodstawowych. Jak to będzie wyglądało, czy radni tamtych dzielnic będą
mogli być u nas radnymi. Mogą się uczyć na Włochach czy na Ochocie, i tam być radnymi,
tam się uczą, a nie ma takiego warunku.
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Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – zauważyła, że to jest dobra uwaga,
powinno być wymagane oświadczenie, deklaracja, że nie są radnymi w innej dzielnicy, aby
się angażowali tylko w jednej. Muszą się zadeklarować.
Radny Maciej Jakaczyński – stwierdził, że jako komisja powinni dostać propozycję
konkretnych zapisów, żeby się do tego odnieść i czy dobrze rozumie, że mają być dwie
ścieżki wyborów, dla uczniów.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – odpowiedziała, że ta pierwsza ścieżka
pozostaje tak jak dotychczas funkcjonowała, tylko dodatkowo te 5 osób by było z
mieszkańców wybieranych, którzy nie są uczniami naszych szkół.
Radny Maciej Jakaczyński – zauważył, że ta druga grupa byłaby przez członków rady
wybierana i nie wie, czy to jest dobre rozwiązanie, takie rozdwojenie wyborów.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – przypomniała, że kiedyś tak było, byli tak
zwani radni społeczni, pamięta to.
Radna Urszula Bodych – stwierdziła, że jest to jest zasadne, młodzież zna siebie nawzajem
i wiedzą, czego od siebie oczekują.
Radny Maciej Jakaczyński – odpowiedział, że przy dzisiejszej łatwości i sposobie
głosowania przez media społecznościowe, mogą to robić również uczniowie wyższych szkół.
Żeby nie było zawężenia do kręgu członków przy stole, ale były jednolite zasady wyborów.
Radny Marek Mucha – zauważył, że może też być głosowanie przez stronę naszej Rady
Dzielnicy z ankietą potwierdzenia peselu.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zasugerowała, aby „nie wylać dziecka z
kąpielą”, młodzież poczyniła jakiś krok, ścieżka ta została prawnie sprawdzona, można więc
to potem modyfikować.
Radna Anna Lewandowska – zauważyła, że jest to szansa dla tych, którzy już działają,
kończą ósmą klasę mając 15 lat, kontynuują naukę w innej dzielnicy, ale chcą dalej działać w
swojej dzielnicy.
Radny Maciej Jakaczyński – powiedział, żeby zwrócić uwagę na to, że jeden kandydat
będzie miał poparcie setek kolegów a drugi będzie miał poparcie 5 znajomych z
Młodzieżowej Rady Dzielnicy.
Radna Urszula Bodych – odpowiedziała, że ona by im to umożliwiła, zwłaszcza, że nad
radą czuwa osoba dorosła i jest statut, którego trzeba przestrzegać.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – potwierdziła, że ona również by umożliwiła,
bo trzeba ich zaktywizować a później zawsze można poprawić.
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Radny Maciej Jakaczyński – stwierdził, że on by na to popatrzył też i od drugiej strony, jak
taki kandydat chce zdobyć poparcie, to musi przekonać do siebie wiele osób.
Radna Urszula Bodych – zauważyła, że jeśli to będzie się działo w internecie, to wiadomo
jaka jest zasada skrzyknięcia się i kliknięcia na kandydującego. Natomiast rada, która już
działa, wie o co chodzi, zada konkretne pytanie, podejdzie do tego profesjonalnie.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – potwierdziła, że takie bezpośrednie
zadawanie pytań i zapytanie jaka jest motywacja, dużo więcej powie o tej osobie.
Radna Marianna Jaguścik - powiedziała, że ważne jest, aby dać szanse tym, którzy już
działają a zmieniają dzielnice jeśli chodzi o dalszą naukę.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – podpowiedziała, że jeśli nie ma innego
rozwiązania, tylko na razie korzysta się z tego rozwiązania, które już jest przetarte w
Białołęce, to można się pokusić a potem ewentualnie zmieniać.
Radna Marianna Jaguścik - zapytała kiedy miałyby się odbyć te wybory.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Beata Derewońko – odpowiedziała, że to jest do ustalenia.
W zasadzie to od wprowadzenia statutu już można ale zwykle takie uzupełniające wybory
robi się we wrześniu kiedy cześć osób odchodzi.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – poinformowała, że na sesji będzie młodzież,
będzie temat poruszony, dzisiaj przyjmuje się informacyjnie a jutro będzie głosowanie nad
zmianami w statucie. Poprosiła o informacje na temat przebiegu matur.
Pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania Zbigniew Konczewski - powiedział, że od
poniedziałku trwają matury. Tematem podstawowym ostatnich dni są alarmy bombowe, które
niestety również dotknęły nasze szkoły. W obu szkołach były informacje o podłożonych
ładunkach wybuchowych i rozpylonym gazie, była policja, sprawdzone zostały obiekty. W
nocy stoi radiowóz, jest patrolowana okolica szkoły przez całą noc. Matury odbywają się na
bieżąco, te alarmy bombowe nie zakłóciły przebiegu matur, w obu szkołach matury się
odbyły. Nie było żadnych opóźnień, dyrekcje z nauczycielami i policją czuwają i na razie nie
ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o przebieg matur. Od poniedziałku rozpocznie się
rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, w tej chwili jest w trakcie rekrutacja do 1 klasy
szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych. Są pierwsze listy przyjętych, od 15
maja rozpocznie się etap wskazywania miejsc spełniania obowiązku przedszkolnego i
obowiązku szkolnego, wskazywania miejsc przez Burmistrza Dzielnicy Ursus. Ten etap
potrwa do 4 czerwca a od 5 czerwca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli
i klas 1.
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Radny Maciej Jakaczyński – zapytał jaką drogą te informacje o bombach docierają do
szkół i od kogo.
Pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania Zbigniew Konczewski – odpowiedział, że
drogą mailową i to są różne podpisy, typu islamski terrorysta, niezadowolony nauczyciel,
strajkujący nauczyciel, jakiś Bolek, Władek. Takie są podpisy a nie wiadomo kto to pisze, jest
to automatycznie rozsyłana wiadomość.
Ad. punkt 4
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. punkt 5
Dyskusja i wolne wnioski.
Radna Marianna Jaguścik - zapytała, czy są jakieś aktualne informacje na temat obrazów
Zofii Grabskiej. Czy były jakieś spotkania , czy coś ustalono.
Burmistrz Bogdan Olesiński – odpowiedział, że nie było żadnego oficjalnego spotkania, bo
nie są stroną w tych relacjach. To jest własność parafii i oni powinni zdecydować, co z tym
zrobić.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zapytała co słychać w sprawie przejęcia
eksponatów.
Burmistrz Bogdan Olesiński – odpowiedział, że odbyła się rozmowa z Prezesem p.
Góralem, obydwie strony wyraziły zainteresowanie dalszymi rozmowami w sprawie
przejęcia. Wspólnie wyłoni się kolejnego biegłego, który, dokona ostatecznej wyceny i będzie
można negocjować zakup. Holding nie bierze pod uwagę przekazania tego w depozyt. Jest
jeszcze jedno rozwiązanie i chyba ono by było najlepsze. W międzyczasie spotkali się z
dyrektorem Muzeum Techniki i dyrektor powiedział, że będzie zabiegał o środki z
Ministerstwa Kultury na wykup tej kolekcji a oni jako samorząd mieliby się zobowiązać do
przygotowania sali wystawowej. Byłoby to eksponowane w Ursusie ale jako filia muzeum
objęta jednym biletem. Myśli, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, tylko nie wiadomo na ile
się powiedzie, czy dyrektor te środki pozyska. Im by się zwolniły środki za które mogliby ten
pawilon wybudować. Przypomniał, że prawdopodobnie do końca wakacji uda się rozebrać tę
halę i myśli, że w przyszłym roku taki pawilon wystawowy mogliby przygotować pod te
eksponaty. Holdingowi zależy, żeby do 2020 roku ten problem z nich zdjąć. Pracują nad tym,
bo jeśli wyda się na zakup, to nie będzie gdzie tej kolekcji przejąć i eksponować.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy to niezależnie od wskazania lokalizacyjnego
szpitala jednodniowego.

8

Burmistrz Bogdan Olesiński – stwierdził, że wtedy trzeba by coś z sobą pogodzić.
Zastanawiali się nad tym, żeby to był pawilon lekkiej konstrukcji, demontowany a docelowo
widzą tą kolekcje w Centrum Kultury, które się planuje. Na razie nie ma na to środków, ten
pawilon musiałby być na tyle rozbieralny, żeby potem wykorzystać go do innego celu ale też
na tyle stały, żeby ze 3-4 lata można było tą kolekcję przetrzymać. Natomiast myśli, że ta
oferta dyrektora Muzeum Techniki jest o tyle fajna, że nie byłoby problemu z powoływaniem
jakiejś instytucji, która by się tym zajmowała. Wyrażenie zgody przez miasto na powstanie
muzeum będzie bardzo trudne. Udostępniając powierzchnię muzeum byłaby filia z
pracownikami, którzy zajmowali by się nawet drobną wstępną konserwacją . Myśli, że to jest
konieczne żeby przejrzeć tę kolekcję i dokonać jej renowacji zanim zostanie wystawiona
publiczności. Potem Ci pracownicy zajmowali by się opieką nad tym. Na pewno są to ludzie z
branży, wiec zdecydowanie mają wiedzę na ten temat.
Radna Marianna Jaguścik - zauważyła, że to duży krok na przód, bo do Muzeum Techniki
występowano już wielokrotnie i zawsze były odpowiedzi negatywne.
Burmistrz Bogdan Olesiński – odpowiedział, że Holdingowi zależy na terminie, jest teraz
tam odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku, który poświęca temu czas i są efekty
tego.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał jak wygląda gościnny przyjazd traktorów, czy to się
odbędzie w niedzielę 23.
Burmistrz Bogdan Olesiński – odpowiedział, że będą 4 traktory i jest zawiedziony, bo
będzie tak skromnie. Poprzednim razem było kilkanaście. Robią w niedzielę 23 piknik
historyczny i to się w sumie ładnie się komponuje, udało się na ten cel wygospodarować.
jakieś środki.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda
Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
Protokół sporządziła:
Beata Chełchowska /-/
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