P r o t o k ó ł nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 24 czerwca 2019 r.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Ad. punkt 1
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – przywitała wszystkich i odczytała proponowany
porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 8 maja 2019 roku.
3. Omówienie naboru do Przedszkoli Publicznych.
4. Informacja o dyżurach w przedszkolach.
5. Program „Lato w mieście”.
6. Informacja o wynikach egzaminów 8 – klasistów i gimnazjalistów.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad I Komisji.
(9 radnych na sali obrad).
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu nr 5/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 8 maja 2019 roku.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie bez zastrzeżeń przyjęła protokół nr 5/2019 z dnia
8 maja 2019r.
(9 radnych na sali obrad).
Ad. punkt 3
Omówienie naboru do Przedszkoli Publicznych.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – poinformował, że trzeci rok z rzędu udało się stanąć na
wysokości zadania i poprowadzić sprawy zarówno przedszkoli jak i szkół jeśli chodzi o przyjęcia, że
nie ma się czego wstydzić a wręcz przeciwnie.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że rekrutacja
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
została w Ursusie zakończona. Na przyszły rok szkolny w przedszkolach przygotowali łącznie 2724
miejsc z czego w przedszkolach dla dzieci trzyletnich 650 miejsc, dla czterolatków 651 miejsc, dla
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pięciolatków w przedszkolach 675 i szkołach 17 miejsc co daje łącznie liczbę 692 miejsc i dla
sześciolatków w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi 65 miejsc. W szkołach podstawowych dla
sześciolatków 666 miejsc, czyli łączna liczba dla sześciolatków 731. Po zakończeniu podstawowej
rekrutacji w systemie okazało się, że tych miejsc jeszcze nieco brakuje, rozmawiali z dyrektorami aby
tworzyć te dodatkowe miejsca, udało się dla 412 dzieci wskazaniem burmistrza przyznać je. Gdyby
jeszcze jakieś dziecko miejsca potrzebowało, będą się zastanawiać jak pomóc.
Radna Marianna Jaguścik – zapytała czy jest jakieś rozeznanie ile miejsc jest w przedszkolach
prywatnych na terenie Ursusa, tam są też zerówki.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – odpowiedział, że owszem mają, bo płacą dotacje, ale muszą
rozpoznać, w tej chwili takiej wiedzy nie mają.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy nie spodziewają się następnej puli rodziców, którzy nagle
zdecydowali się wysłać dziecko tutaj do przedszkola, bo zmienili zdanie, jak to było w poprzednich
latach.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – stwierdził, że pojedyncze przypadki będą występowały, jest
dużo obcokrajowców, którzy czasami decydują się ściągnąć tu dzieci, rodziny, czy też nowi
mieszkańcy, którzy kupują mieszkanie i sprowadzają się.
Z-ca Burmistrz Kazimierz Sternik – przypomniał, że na jesieni czy po wakacjach zostaną oddane
nowe bloki, więc też mogą być mieszkańcy z dziećmi.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – zapewnił, że jest uzgodnione z dyrektorami, aby przyjmowali.
Radny Maciej Jakaczyński - zapytał jaki jest techniczny bufor patrząc na tą liczbę, która została
podana, ta górka jakiego jest rzędu.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma górki. Dyrektorzy
będą przyjmować dzieci. Norma wskazuje 25 osobową grupę, ale prawie nigdy nie ma takiej pełnej
grupy, bo dzieci chorują, wyjeżdżają, są różne sytuacje. To jest doświadczenie lat ubiegłych ale nie
tylko, bo postawili kilka lat wstecz na budowę nowych obiektów oraz rozbudowę.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – zapewniła, że jeszcze
w oddziałach szkolnych jest kilka miejsc.
Ad. punkt 4
Informacja o dyżurach w przedszkolach.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – przedstawiła plany na
wakacje, gdzie termin 2 miesięczny podzielono na cztery 2-tygodniowe turnusy. W pierwszym
turnusie od 1-14 lipca dyżur będzie pełniło Przedszkole „Leśne Skrzaty”, przy Wapowskiego,
Przedszkole 168 „Misiowa Gromadka” na Niedźwiadku przy Zagłoby, Przedszkole nr 343 przy ulicy
Warszawskiej, również Niedźwiadek, Przedszkole nr 413 Górna Droga, Szkoły Podstawowa nr 11, nr
382 i nr 4. Na ten pierwszy turnus liczba łączna przygotowanych dla dzieci miejsc wynosi 655.
W turnusie drugim, od 15-26 lipca będzie pełniło dyżur Przedszkole Integracyjne nr 137, Przedszkole
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nr 194 i SP nr 4. Łączna liczba miejsc przygotowanych 470. Trzeci turnus od 29-9 sierpnia, dyżur
będzie pełniło Przedszkole nr 200 przy Gąski Balbinki, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr
418 przy Szancera, SP nr 383 przy ulicy Warszawskiej, i SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi,
łączna liczba miejsc 444.

Ostatni wakacyjny turnus w terminie od 12-30 sierpnia, Przedszkole

Niezapominajka przy Keniga, Przedszkole nr 439 w Parku Achera, SP nr 2 przy Orłów Piastowskich,
SP nr 360 na Dzieci Warszawy i SP nr 381 przy ulicy Drzymały, łączna liczba przygotowanych dla
dzieci miejsc 530. Czyli razem sumując 2099 miejsc.
Radna Marianna Jaguścik – zapytała, czy ta liczba przygotowanych miejsc wynika z możliwości, czy
potrzeb rodziców.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że wynika
z możliwości, dlatego, że jest to czas urlopowy, również w Placówkach Oświatowych. Ponad to na
czas letni zawsze są zaplanowane jakieś remonty. Całe miasto stołeczne planuje dyżury po to, żeby
pracownicy mogli skorzystać z urlopów oraz żeby można było poprawić warunki na kolejny rok
szkolny. Nigdy nie zdarzyło się tak, że rodzic został bez opieki dla dziecka. Nie wie co będzie w tym
roku, ale ma nadzieję, że powtórzy się sytuacja, że dzieci, które potrzebują opieki, znajdą te miejsce.
Radna Aneta Wachnicka – zapytała jak wygląda rekrutacja na te dyżury.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że

jest

w systemie elektronicznym i ten system działa drugi rok, cały czas jest testowany, bo nie do końca
wszystko w tych systemach działa. Podobnie na „Lato w mieście” też jest tak, że rodzice się logowali,
powinna się zmieniać liczba wolnych miejsc, a to stało w miejscu i nie widać jaka jest sytuacja realna,
ile tych miejsc ubywa.
Z-ca Burmistrz Kazimierz Sternik – powiedział, że z doświadczenia ostatnich lat, to można by tak
określić, że miejsca deklarowane a faktycznie użyte, to powyżej 20 % dzieci nie przychodzi z bardzo
różnych względów. Oczywiście nie w każdym turnusie, nie tak równomiernie, ale średnio jest to
ponad 20 %.
Ad. pkt 5
Program „Lato w mieście”.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że od dzisiaj
rozpoczęło się w placówkach „Lato w mieście”, pogoda dopisuje. Obecnie w terminie od 24 czerwca
do 26 lipca program realizuje SP nr 4, koordynatorem jest pani Zofia Kościak. Frekwencja
w pierwszym dniu wynosi 78 dzieci na 120 zarezerwowanych miejsc. W SP nr 11 po drugiej stronie
Ursusa dyżur od 24 czerwca do 19 lipca, koordynatorem jest pani Dorota Porzezińska liczba miejsc
120, dziś zarejestrowano 97 dzieci. SP nr 382 przy Konińskiej pełni ten dyżur realizując program
„Lato w mieście” od 24 czerwca do 19 lipca, liczba miejsc 130 i dzisiaj było 123 dzieci. Mają jeszcze
od 29 lipca do 30 sierpnia SP nr 14, która będzie realizować program, od 12 do 30 sierpnia SP nr 2
i SP nr 360 od 5 do 30 sierpnia. Liczą na to, że wystarczy. Jeśli chodzi o kadrę, tutaj też trochę mieli
obaw, właśnie przez ten system i telefony do koordynatorów, do nich. Powiększyli kadrę przesuwając
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tam środki, urząd podpisze umowy o pracę w ramach realizacji programu z 60 – ma nauczycielami na
czas wakacji, stawka na godzinę brutto 25 zł dla nauczyciela i 28 zł dla koordynatora, to jest 7 osób.
Koszty będą ponad 160 000,00 zł łącznie dla kadry. Drobne środki zaplanowali też w § 4210 na
zakupy 4100,00 zł dla każdej placówki na drobne pomoce do prowadzenia zajęć, papier, kredki. W §
4300 - 78 000,00 zł na obiady, wodę i owoce, z tych pieniędzy będą zapłacone obiady dla dzieci,
które w ciągu roku szkolnego pozostają w takiej sytuacji, że sponsoruje to OPS, szkoła albo jeszcze
inni sponsorzy. Kadra się przedstawia następująco, w SP nr 11 będzie 10 osób i 1 koordynator, w
SP nr 382 - 9 osób i 1 koordynator, w SP nr 4 - 12 osób i 1 koordynator, w SP nr 14 -12 osób i 1
koordynator, w SP nr 2 – 7 osób i 1 koordynator, i w SP 360 – 4 osoby i 1 koordynator, w SP nr 383
– 6 osób i 1 koordynator. To są nauczyciele zatrudnieni za pośrednictwem Wydziału Oświaty, do tego
wspiera ich Wydział Sportu, będą jeszcze instruktorzy sportowi, aby zajęcia były jak najbardziej
atrakcyjne i sportowe. Również wspierają ich Domy Kultury, kino Arsus, które przygotuje seanse
filmowe. W Domach Kultury będą się odbywały różne zajęcia, warsztaty dla grup i dla indywidualnych
potrzeb, czyli rodzica z dzieckiem. Trzeba tylko śledzić na stronie danej placówki, jakie te warsztaty
są. Oczywiście wstęp na basen codziennie a także otrzymali bilety od Biura Edukacji i z Centrum
Komunikacji Społecznej. Koordynatorzy zaplanowali 2 wycieczki dziennie, które będą się odbywały
dla grup i tak rotacyjnie żeby co jakiś czas dziecko chętne mogło korzystać. Bilety mogą wykorzystać
do Zachety, do Muzeum Rzeźby, do Muzeum Wojska Polskiego, do Muzeum Łowiectwa,
Jeździectwa, do Muzeum Polin, do Willanowa, do Królikarni, do Łazienek Królewskich. Ponadto do
ZOO, do Centrum Nauki Kopernik, sporo jest tych biletów. Biuro Edukacji Centrum Komunikacji
Społecznej dodatkowo sponsoruje takie kampanie jak: „Wiem co jem”, również w okresie lata
zostanie włączona do programu i będą specjaliści przyjeżdżać do placówek i organizować warsztaty
kulinarno – poglądowe. Jeśli chodzi o zasady zdrowego żywienia i przygotowywania posiłków, wie, że
się cieszą zainteresowaniem dzieci. Ponadto włączyły się jeszcze organizacje pozarządowe, jak co
roku i będą organizować warsztaty naukowe, będą prowadzić zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej,
zajęcia terenowe, edukacyjne, ogólnorozwojowe oraz sportowe i tutaj to będą albo wyjazdowe
w zależności od charakteru tych zajęć albo organizatorzy będą przyjeżdżać do placówek.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zapytała co to są za organizacje.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że jest 18
Organizacji, Fundacja TPSW z projektem „Pies w Wielkim Mieście 2019”, Hereditas „w krótkich
spodenkach po Warszawie”, Fundacja Verita „bądź bezpieczny”, Fundacja Nowoczesnej Edukacji,
Pracownia Młodego Inżyniera, Fundacja BioEdukacji, działania uzupełniające i rozszerzające ofertę
edukacyjną warszawskiego programu „Lato w mieście”, Polskie Towarzystwo Fizyczne „Letnia Szkoła
Fizyki 2019”, Fundacja ART „królewskie spacery w zamkowych ogrodach”, Fundacja Edukacji
Astronomicznej „Powrót na księżyc”, Fundacja Szkatułka – „Odyseja niezwykła podroż”, Fundacja
Rok Rzeki Wisły „Lato i woda”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i pomocy Q zmianom z „wakacje ku
zmianom”, Stowarzyszenie Rozwiń się „edukacja, kultura, sport”, Letnia Akademia wiedzy 2019
„warsztaty rozwijające zainteresowania, uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze dzieci i młodzieży”,
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Fundacja Pociechom „Letnie eko warsztaty dla dzieci i młodzieży edycja III”, Fundacja Inceptio
„MiastoMania”, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka „złota kaczka latem”,
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
„Elatrakt, „eksperymentalne lato z chemią”, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna imieniem
Witolda Dynowskiego „Etnograficzne lato w mieście”, Warszawskie Stowarzyszenie Sportów
Plażowych Monata Beach Volley Club. No oczywiście przejazdy komunikacją miejską za darmo,
wejścia na baseny za darmo, grupowe i indywidualne, w odpowiednich godzinach, trzeba z tego
basenu skorzystać. Będzie się działo.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał o wypowiedź Ministra Edukacji, że ze szkół docelowo będą
wyprowadzane serwisy cateringowe, w te miejsca powrócą kuchnie, czy za tym trafiło jakieś pismo
zapowiadające.
Z-ca Burmistrz Kazimierz Sternik – odpowiedział, że do tego jest jeszcze daleka droga. Pismo
musi być określone aktem prawnym, a tego nie ma.
Radna Urszula Bodych – zauważyła, że to byłoby dobre dla dzieci.
Ad. pkt 6
Informacja o wynikach egzaminów 8 – klasistów i gimnazjalistów.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – przypomniał, że kiedyś mówili, przy różnego rodzaju analizach,
kiedy każdą placówkę analizowali, że oświata jest procesem, któremu trzeba dać szansę i czas.
Poprosił, aby pani Naczelnik poinformowała o wynikach.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że jest
8 szkół podstawowych w dzielnicy, 6 z nich brało udział w egzaminie, jako że szkoła przy Konińskiej
i nowa szkoła nie miały absolwentów w tym roku. Mówiąc o wynikach, najwygodniej posłużyć się jest
skalą staninową, która jest stosowana w pomiarze dydaktycznym i odnosi się do pozycji, jaką zajmuje
wynik danego ucznia czy też szkoły na tle wyników osiągniętych przez wszystkich piszących
egzamin. W tej skali staninowej jest 9 stanin: najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej
średni,wysoki, bardzo wysoki, najwyższy. Ogólnie trzeba powiedzieć, że mogą w tym roku być dumni
z wyników absolwentów i z pracy nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy je prowadzą. To ich wysiłek
i wkład pracy wpłynął na to, że te wyniki mogą dziś tak cieszyć. W szkołach podstawowych są
3 dziedziny, j. polski, matematyka, j. angielski. SP nr 2 j. polski 9 stanin, matematyka 8 stanin,
j. angielski 9 stanin. SP nr 4 j. polski 8 stanin, matematyka 9 stanin, j. angielski 9 stanin. SP nr 11
j. polski 8 stanin, matematyka 8 stanin, j. angielski 8 stanin. SP nr 14 z oddziałami integracyjnymi
j. polski 7 stanin, matematyka 7 stanin, j. angielski 8 stanin. SP nr 381 j. polski 7 stanin, matematyka
7 stanin, j. angielski 8 stanin. SP nr 383 j. polski 6 stanin, matematyka 7 stanin, j. angielski 8 stanin.
To oczywiście przełożyło się też na sytuację ich dzielnicy w mieście stołecznym, gdzie biorąc pod
uwagę uzyskane wyniki ich szkoły uplasowały się w mieście stołecznym w następujący sposób:
j. polski na miejscu 3, matematyka na miejscu 3, j. angielski na miejscu 4. Nie pamięta takiej sytuacji,
to bardzo cieszy i jest wyzwaniem dla nauczycieli, dla dyrektorów, żeby w kolejnych latach szkolnych
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utrzymać takie wyniki. A bynajmniej starać się, bo przecież wszyscy sobie zdają sprawę, że
czynników które na to wpływają jest wiele, nie da się przełożyć i podsumować jednym mianownikiem.
Wynika to z potencjału uczniów, pracy nauczycieli, motywacji, zaangażowania rodziców, no
i wszystkich osób, ciał, które mają wpływ na edukację w ich dzielnicy. Jeśli chodzi o Gimnazja, wyniki
plasowały się w drugiej połowie, tak 16, 17miejsce. W tym roku ten ranking dzielnicowy, jest lepszy.
To cieszy, bo każdy stopień to ogromny wysiłek wszystkich. Wyniki z historii i WOS-u w roku
ubiegłym pozycja 15 została utrzymana, j. polski w ubiegłym roku pozycja 16, obecnie 14.
Matematyka była pozycja 14, obecnie 13, edukacja przyrodnicza z pozycji 14 na 13. Jest to miłe
nawet z tego tytułu, że to już ostatni egzamin gimnazjalny zakończony lepiej.
Radna Anna Lewandowska – zauważyła, że to wielka radość po tych wynikach, bo świadczy o tym,
że nauczyciele dobrze pracują i wykorzystują potencjał dzieci. Do tej pory uczniowie wybierali szkoły
poza dzielnicą, teraz pisały ich dzieci po 8 klasie, które uczyły się w dzielnicy. To jest dowód, że
nauczyciele pracują na tyle ile im pozwala materiał, z którym pracują i wyniki, które uzyskują są
bardzo wysokie.
Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – powiedział, że po 6 klasach już im uciekały dzieci z paskami,
teraz została 6,7 klasa.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – odpowiedziała, że cieszą się i gratulują nauczycielom,
dyrektorom, dzieciom i rodzicom, bo to jest jednak wspólna praca całego środowiska szkolnego.
Ad. pkt 7
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – omówiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok.
Druk nr 52
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Wydział Infrastruktury:
- utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu – zwiększenie o kwotę 29 754,00
zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogę
2. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
- remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – zmniejszenie o kwotę 220 198,00 zł
3. Wydział Ochrony Środowiska:
- utrzymanie i remonty sieci wodno–kanalizacyjnej – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii
- Opracowania związane z gospodarką wodno–ściekową – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
z

przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno–prawnego na odprowadzenie wód

deszczowych
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- utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
z przeznaczeniem na pielęgnacje drzew
- utrzymanie parków – zwiększenie o kwotę 124 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
projekt remontu fontanny w parku Hassów, odprowadzenie ścieków, pielęgnacje drzew oraz
utrzymanie EKOparku
- place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej – zwiększenie o kwotę
4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
4. Zespół Obsługi Prawnej:
- utrzymanie urzędu – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
5. Wydział Budżetowo – Księgowy:
- utrzymanie Urzędu – zmniejszenie o kwotę 24 056,00 zł
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha –
zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł w celu poprawy widoczności i zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom drogi na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej niezbędne jest pozyskanie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tomcia Palucha wraz z prawem
własności garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
Radna Aneta Wachnicka – zapytała czy wszystkie garaże będą wyburzane, aby zrobić przejście dla
pieszych.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – odpowiedziała, że 2 garaże zostaną wyburzone.
Radna Aneta Wachnicka – w takim razie 1 zostanie i czy to w tym roku nastąpi.
Z-ca Burmistrz Kazimierz Sternik – odpowiedział, że tam są 4 garaże.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – zauważyła, że środki te prawdopodobnie wejdą 29
sierpnia uchwałą Rady Miasta i wtedy już będą mogli dokonać formalności związanych z wykupem.
Z-ca Burmistrz Kazimierz Sternik – uzupełnił, że te 2 garaże są w prywatnych rękach i muszą je po
negocjacjach wykupić, drugie 2 są w ich zasobach, więc nie przedłużyli najmu. Jeden również z tych
garaży był w granicy w tej chwili powstającej inwestycji, czyli na terenie RSM. Są już po rozmowach,
porozumieniu i zostanie to zburzone wszystko razem. Będzie nie tylko przejście tam ale bardziej
skrzyżowanie, żeby było łatwiej i bezpieczniej przede wszystkim. Mają wielką nadzieję, że będzie to
jeszcze w tym roku.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy kwota 52 000,00 zł to jest wystarczająca kwota na wykup
tych garaży.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – odpowiedziała, że został wykonany operat szacunkowy
i z tego operatu wynika taka kwota.
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Z-ca Burmistrz Wiesław Krzemień – stwierdził, że wyburzenie tych garaży spowoduje lepszą
widoczność, teren uporządkuje się a docelowo zrobi przedłużenie do Sosnkowskiego albo Starodęby.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok.
(11 radnych na sali obrad).
Radna Anna Lewandowska – zapytała o realizację programu Prezydenta Trzaskowskiego
dotyczącego dofinansowania wyjść kulturalnych, biletów dla szkół. Nie wie, czy rodzice mieli tego
świadomość, chodzi o wyjścia do teatrów, na wyjścia kulturalne i o wykorzystanie tych pieniędzy.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – podpowiedziała, że chodzi o wykorzystanie tych
pieniędzy, niektórzy rodzice pisali, że ich nie wykorzystano, że szkoła nie zrealizowała.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – przypomniała, że
rzeczywiście jest taki program „klasa w Warszawie, Warszawa z klasą” który przewidywał
dofinansowanie w warszawskich szkołach, do wyjść kulturalnych, jakichś wydarzeń sportowych, po
100,00 zł dla ucznia, 60,00 zł dla absolwentów. Oczywiście ta dotacja wpłynęła w marcu do budżetu
szkół. Jeśli chodzi o absolwentów, to te środki zostały wykorzystane. Jedna tylko szkoła jest w trakcie
rozliczania się a pozostałe klasy mają jeszcze szansę od września do grudnia wykorzystać.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że jest nadzieja po rozmowach z Prezesem
Góralem na bezpłatne przejęcie kolekcji. Gdyby tak było, to spełniliby się oczekiwania wielu
mieszkańców a przede wszystkim tych, którzy pracowali w zakładach i byli związani z kolekcją. Druga
sprawa, to grozi im niestety opóźnienie w budowie przedszkola na Hennela. Okazało się, że te tereny
pod potężnymi halami w których funkcjonowało życie i produkcja ciągników. Zakłady Mechaniczne
zostały posadowione na dużych stopach, na fundamentach. Pewne elementy, były wyposażone w
płytę, która była widoczna i uwzględniona w przetargu. Po usunięciu tej płyty okazało się, że są stopy
fundamentowe, które są dosyć potężne. W tej chwili trwają pertraktacje, bo budują to w systemie
„projektuj i buduj”, czyli ta sama firma projektuje i ma wybudować przedszkole, która oczekuje teraz
środków na wyburzenie tego i zagęszczenie terenu. Burmistrz Olesiński podjął decyzję o wstrzymaniu
i przygotowaniu pod kątem prawnym, cały zarząd debatuje nad tym, rozmawia z firmą, która wygrała
ten przetarg ile to ma kosztować. Wybudowanie przedszkola to ponad 5 000 000,00 zł a wyburzenie
stóp ok. 3 000 000,00 zł. Trzeba jednak spojrzeć na to inaczej, nie martwić się, pamiętać o tym, że
teren dostali za przysłowiową złotówkę, ale zarząd podejmie najlepsze rozwiązanie.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał jakie to może być konkretnie opóźnienie.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że opóźnienie jest miesięczne, w ciągu
2 tygodni powinni podjąć decyzję co dalej, aczkolwiek te prace przy wyburzaniu też powodują
opóźnienie.
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Z-ca Burmistrza Kazimierz Sternik – powiedział, że czas się wydłuży, jeżeli firma, która pozyskała
teren do budowy a dzisiaj jest on nie zdatny, odstąpi od umowy, bo będzie miała prawo i trzeba
będzie ogłosić drugi przetarg. Może to być opóźnienie miesiąc, pół roku, góra rok.
Radna Aneta Wachnicka – zaproponowała, aby przenieść budowę przedszkola na Dzieci
Warszawy.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – zauważył, ze to nie byłoby racjonalne, tam ma być zespół.
Z-ca Burmistrza Kazimierz Sternik – przypomniał, że tam ma być przedszkole i żłobek, wszystko
na innej zasadzie połączone.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że na tej działce w przyszłym roku chcą
wybudować szkołę, jest wykonywany projekt, potem trzeba specyfikację dobrze rozpoznać,
genealogiczne badania przeprowadzić, żeby sprawdzić.
Radna Marianna Jaguścik – zapytała, czy tego budynku nie można postawić na tym co jest, to taka
opoka.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – zauważył, że podczas wyburzania tych hal wszystko zostało
naruszone, trzeba by robić różne badania, specjalne wytrzymałościowe, a konstruktorzy musieli by
się wypowiedzieć. Najprostsze to oczyścić teren, zasypkę zrobić, wywieźć to, zrobić podbudowę pod
fundamenty, żeby przedszkole się później nie rozpadło.
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. pkt 9
Dyskusja i wolne wnioski.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał czy jest możliwe aby okresowo obniżyć czynsz za wynajem
lokalu przy ul. Prawniczej 35 gdzie znajduje się schronisko dla zwierząt, ponieważ popadli
w problemy finansowe, opłata za gaz przerosła ich możliwości. Zaznaczył, że sprawa za zaległe
faktury ma zostać skierowana na drogę sądową. Zapytał, czy można pomóc im w jakiś sposób.
Z-ca Burmistrza Kazimierz Sternik – odpowiedział, że sprawdzi, czy stawka czynszu jest już
minimalna, bo jeśli tak to nie mogą zejść poniżej i w czwartek da odpowiedź. Każdy kto ma psa
doskonale to rozumie, jednak zasady ekonomii muszą funkcjonować i pewnych rzeczy nie da się
przeskoczyć.

Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zaproponowała, aby następna komisja odbyła się 10
lipca, tak, żeby wszyscy członkowie mogli wziąć udział w komisjach, bo nie wie, czy będzie sesja
w lipcu.
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Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień — odpowiedział, że prawdopodobnie nie, chyba, że kolekcją
zostałaby przekazana do dzielnicy, wtedy trzeba zwołać sesję, aby zmienić tytuł, wprowadzić
inwestycję budowy hali pod tą kolekcję. Zostało zatrzymane 800 000,00 zł, które w tej sytuacji można
będzie przeznaczyć na budowę hali lekkiej konstrukcji, docelowej, najlepiej żeby to było przeszklone i
z poliwęglanu, aby przejeżdżający mogli się zainteresować.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska — powiedziała, że w takim razie na 10 lipca termin Komisji
Oświaty ustalają, na pewno będą już wstępne wyniki matur w tym czasie.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska
zakończyła posiedzenie.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządziła:

Beata Chełchowska
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