PROTOKÓŁ nr 3/2014
z dnia 26 marca 2014r.
z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obradom przewodniczyła p. Marianna Jaguścik - Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik – odczytała proponowany porządek obrad
i poddała go pod głosowanie.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Analiza

problemów

Przedstawicieli

bezpieczeństwa

Policji,

Straży

i

Miejskiej

porządku
i

Publicznego

Delegatury

Biura

przy

udziale

Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego.
4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2014r.
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 protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Komisji.
Protokół Nr 1/2014 z dnia 28 stycznia 2014r został przyjęty bez uwag.
Protokół Nr 2/2014 z dnia 6 lutego 2014r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury Sportu i Spraw
Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przyjęto bez uwag. (12 radnych na sali
obrad).
Ad. PUNKT – 3
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - powitała zaproszonych gości:
•

Komendanta Komisariatu Policji Warszawa - Ursus p. Krzysztofa Biadunia

•

Naczelnika ds. Prewencji z Komisariatu Policji w Ursusie p. Dariusza Tapeta

•

Komendanta z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III Wydziału ds. Nieletnich i
Patologii p. Sławomira Gajdę,
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•

Naczelnika III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej p. Jacka Forysiaka

•

Kierownika III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej p. Tomasza Kubajka

•

Kierownika

Delegatury Biura

Bezpieczeństwa

i

Zarządzania

Kryzysowego

p. Aleksandra Zblewskiego
Następnie odczytała pismo nr KP-U-PR-1429/14 z dnia 1 marca 2014r stanowiące
odpowiedź na pismo Burmistrza w sprawie wykroczeń na terenie osiedla Skorosze
i oś. Niedźwiadek stanowiące zał. nr 3 do protokołu, które jest w ZOR do wglądu radnych.
Następnie udzieliła głosu Komendantowi Komisariatu Policji w Ursusie p. Krzysztofowi
Biaduniowi.
Komendant Komisariatu Policji w Ursusie p. Krzysztof Biaduń - poinformował, że od
17 grudnia 2013r pełni funkcję Komendanta. W roku 2013r w 253 postępowaniach
przygotowawczych stwierdzono brak znamion przestępstwa co stanowiło 25,4% ogółu spraw
zakończonych. Funkcjonariusze Komisariatu Policji przeprowadzili 14036 interwencji, w tym
17 dotyczyło przemocy w rodzinie - zostały założone tzw. niebieskie karty. W toku
przeprowadzonych czynności służbowych wylegitymowano 22587 osób. Przeprowadzono
5023 zleconych czynności, ustaleń, m.in. na polecenie sądu, prokuratury, komornika.
Zatrzymano 369 osób w tym 211 sprawców popełnienia przestępstwa (na gorącym uczynku)
lub bezpośrednio potem w tym 17 z podejrzeniem o przestępstwa rozbójnicze, 8 aktów
kradzieży z włamaniem, 39 kradzieży, 10 bójek z pobiciem, 30 interwencji dot. narkotyków,
27 zdarzeń dot. nietrzeźwych kierujących. Zatrzymano i doprowadzono do zakładów karnych
58 osób,128 osób doprowadzono do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych
(SODON). Nałożono 979 mandatów karnych. W 1813 przypadkach stwierdzonych
wykroczeń policjanci zastosowali pouczenia. Ujawniono m.in. 608 wykroczeń dot. naruszania
porządku i spokoju publicznego, 309 aktów naruszenia bezpieczeństwa i porządku
w komunikacji, 241 wykroczeń kradzieży cudzej rzeczy, 110 wykroczeń dot. urządzeń użytku
publicznego, 477 wykroczeń dot. przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi. Następnie poinformował, że w pierwszych miesiącach
2014r odnotowano wzrost kradzieży pojazdów, skradziono 13 w tym dwa usiłowano ukraść.
Dwóm

podejrzanym

postawiono

zarzuty

kradzieży

pojazdu.

Wzrosło

zagrożenie

dokonywania oszustw na tzw. wnuczka głównie na osobach starszych i w podeszłym wieku.
Należy zwrócić uwagę na oszustwa dokonywane przy zakupach towarów na allegro,
najczęściej dotyczy to sprzętu elektronicznego. Na osiedlu „Niedźwiadek” występuje
zagrożenie uszkodzenia rzeczy, głównie pojazdów poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej
samochodu, najwięcej zdarzeń w tym zakresie występuje w rejonie ulicy Zagłoby i Orląt
Lwowskich, ale także w okolicach ul. Dzieci Warszawy. Zwiększa się liczba kradzieży
rowerów z klatek schodowych, garaży podziemnych i piwnic. Zjawisko to może ulec nasileniu
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w miesiącach letnich. W tym roku KP Ursus postawił zarzuty kradzieży dwóm sprawcom. Na
terenie parków Hasów, Achera, Czechowickiego dochodzi coraz częściej do spożywania
alkoholu, co może być pośrednią przyczyną dewastacji, czy też naruszenia spokoju
i porządku publicznego. Zapewnił, że funkcjonariusze na bieżąco monitorują sytuację
i podejmują interwencje w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Od początku roku
2014 do dnia 17 marca na terenie KP Warszawa Ursus wszczęto 210 postępowań
w sprawach karnych o przestępstwa.
Komendant Rejonowej Policji Warszawa III Wydziału ds. Nieletnich i Patologii
Sławomir Gajda - poinformował, że komenda obsługuje trzy dzielnice tj. Ursus, Włochy,
Ochotę i zajmuje się problemami demoralizacji i przemocy w rodzinie. Uważa, że na
przełomie 11 lat przestępczość wśród młodzieży maleje, natomiast coraz więcej notuje się
aktów znieważenia. Przestępczość w tym zakresie przeniosła się do internetu. Zwrócił
uwagę na zmianę sposobu pracy tj. wcześniej była możliwość przesłuchania osoby nieletniej.
Obecnie potrzebna jest zgoda rodziców.
Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Jacek Forysiak - stwierdził, że
Dzielnica Ursus jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic. Przestępczość maleje jednak
prowadzone są wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji. W tym czasie wzrosło podrzucanie
śmieci.
Kierownik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Tomasz Kubajek - w kwestii
organizacji ruchu zwrócił uwagę, że w Dzielnicy Ursus jest wiele zamkniętych osiedli.
Mieszkańcy ul. Skoroszewskiej mają problem z parkowaniem. Dużo zdarzeń powodują
kierowcy poprzez nieprawidłowe parkowanie samochodów. W kategorii „ruch drogowy”
odnotowano 1163 wykroczeń, komunalne i handel 758.
Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Aleksander
Zblewski - podkreślił, że delegatura nadal w ramach programu „bezpieczne osiedle”
organizuje spotkania z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej
oraz grup osiedlowych. Prowadzi bieżącą analizę by te patrole były kierowane w miejsca
najbardziej newralgiczne. Decyzje w tej kwestii musi każdorazowo uzasadnić. Najbardziej
newralgiczne miejsca w dzielnicy Ursus to Pasaż ul. Zagłoby i Plac Tysiąclecia, oś. Srokosze
oraz parki. Następnie odczytał dane z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III i III Oddziału
Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy za 2013r. dla Ursusa ogólna liczbaprzestępstw 825. Przestępstwa stwierdzone w wybranych kategoriach: 360 aktów kradzieży
rzeczy cudzej, kradzieży z włamaniem 93, kradzieży samochodów i poprzez włamanie 30,
rozboje 15, bójka i pobicie 7. Wykroczenia pospolite stwierdzone w wybranych kategoriach:
naruszenie porządku publicznego 690, uszkodzenie mienia 17, naruszenie ustawy
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o wychowaniu w trzeźwości 819, zaśmiecanie miejsc publicznych 145. Uszkodzenie mienia
poprzez graffiti stanowi plagę ale tego się nie notuje. Wskazał na dobrą współpracę
z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursus.
Radny p. Waldemar Humięcki - zapytał jak wygląda sprawa narkomanii w naszej dzielnicy.
Komendant - odpowiedział, że w tej sprawie od początku br. roku był jeden zarzut.
P. Aleksander Zblewski - nie ma sygnałów, że problem narasta, ale na pewno problem
istnieje.
Komendant Rejonowej Policji Warszawa III Wydziału ds. Nieletnich i Patologii
Sławomir Gajda - zwrócił uwagę, że w tej sprawie Policja musi działać zgodnie z przepisami
prawa. Problem jest duży, lecz rodzice chronią dzieci - nie wyrażają zgody na rewizję
tornistrów.
Naczelnik ds. Prewencji z Komisariatu Policji w Ursusie Dariusz Tapet - powiedział, że
szkoły ursuskie współpracują z Policją i Strażą Miejską. Uważa, że na terenie szkół
ursuskich nie ma problemu narkomanii. Zaznaczył, że na test odurzający i badanie
alkomatem potrzebna jest zgoda rodziców. Na pewno jeśli nie będzie dobrej współpracy
z rodzicami problem ten będzie trudny do rozpoznania.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - reasumując stwierdziła, że jest to najlepsza
informacja jaką w dniu dzisiejszym usłyszała.
Radna p. Teresa Bogucka Szczęsnowicz- podziękowała przedstawicielom Policji i Straży
Miejskiej za wspólne patrole i poprosiła o wzmożone patrole szczególnie w okresie letnim.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - cieszy spadek przestępczości, ale jak
wygląda wskaźnik wykrywalności.
Pan Komendant - zapowiedział, że w tej sprawie przekaże do ZOR informację pisemną.
(pismo jako załącznik nr 4 do protokołu).Większość przestępstw zgłaszają mieszkańcy,
niektórych przestępstw nie można zakwalifikować. Zapewnił, że jakość naszych usług
i kontroli wzrasta.
W dyskusji na temat bezpieczeństwa, problemu dopalaczy oraz dzikich wysypisk śmieci, głos
zabrali wszyscy radni , przedstawiciele Zarządu Dzielnicy i zaproszeni goście.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała gościom za przybycie
i wystąpienia i poprosiła o zwiększenie patroli Policji i Straży Miejskiej w okresie wakacji,
a także w nowym roku szkolnym 2014/2015.

Ad. PUNKT – 4
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Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała Plan Pracy Komisji Kultury
Sportu i Spraw Społecznych na 2014r.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła powyższy Plan Pracy na
2014r. (zał. nr 5 do protokołu).

Ad. PUNKT – 5
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - omówił projekty uchwał na XXXIV sesję Rady
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
-

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2014r.- druk nr 179.

W wyniku głosowania Komisja Kultury Sportu i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt.
-

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały
w sprawie

przekształcenia

VI

Uzupełniającego

Liceum

Ogólnokształcącego

wchodzącego w skład Zespołu Szkól Nr 42 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42- druk
nr 180.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.
-

Projekt uchwały dot. wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy
w Dzielnicy Ursus „ulica płk. Ryszarda Kuklińskiego. W tej sprawie jest korekta
w uzasadnieniu, które Radni otrzymali w swoich materiałach. Natomiast mapka jest
jeszcze w opracowaniu.

W wyniku głosowania Komisja 7 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących i 3 głosach
przeciw pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. (12 radnych na sali obrad).
-

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy rondu
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - na skrzyżowaniu ulic Keniga, Warszawskiej, Orląt
Piastowskich „Rondo Ojca Bogusława Palecznego”.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.
Kopia pisma Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej z dnia 30.01.2014r. stanowi zał. nr 6 do
protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik – przeczytała projekt stanowiska
w sprawie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian statutu Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Ochota proponowanych
w druku nr 2058 skierowanego na posiedzenia Rady m.st. Warszawy w dniu 7 listopada
2013r.
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W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
W wyniku dyskusji ustalono, że powyższe stanowisko będzie przedmiotem glosowania na
najbliższej sesji Rady. Zał. nr 7 do protokołu.

Ad. PUNKT – 6-7
Przewodnicząca

Komisji

p.

Marianna

Jaguścik-

poinformowała,

że

pan

…………………………. - Przedstawiciel Kupców handlujących przy ul. Wojciechowskiego
i Keniga na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” poprosił o udzielenie głosu
Zwróciła się do radnych z pytaniem czy wyrażają zgodę na udzielenie głosu mieszkańcowi.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie pozytywnie opowiedzieli się za udzieleniem głosu
mieszkańcowi.
Pan ………………… poinformował, iż nie otrzymał zezwolenia na prowadzenie handlu na
terenie spółdzielczym i poprosił o zweryfikowanie wydanych już zezwoleń.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - wyjaśnił, że sprawa ta została już wyjaśniona
i udzielona odpowiedź pisemna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaznaczył, że jest
dużo osób chętnych na prowadzenie handlu obwoźnego i w tej sprawie decyduje kolejność
złożenia wniosku. Następnie pani Przewodnicząca przeczytała - Pismo mieszkanki z dnia
24 lutego 2014r o odstąpienie od wykonania wyroku eksmisji i odstąpienia od lokalizacji
mieszkania socjalnego. (zał. nr 8 do protokołu).
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski - udzielił szczegółowych informacji na ten
temat i odczytał opinie prawną w tej sprawie.
W dyskusji na ten temat udział wzięli wszyscy radni oraz przedstawiciele Zarządy Dzielnicy.
Komisja poprosiła Zarząd Dzielnicy o informację na temat podjętych działań w tej sprawie.
Komisja przyjęła informacyjnie:
Plan Pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych komórek organizacyjnych na kwiecień
2014r. który znajduje się w ZOR do wglądu radnych. (zał. nr 9 do protokołu).
Następnie

Przewodnicząca

odczytała

trzy

kolejne

pisma,

które

komisja

przyjęła

informacyjnie:
Pismo nr UD-XI-WIR.7240.1.6.14.GBU z dnia 14.03.2014r stanowiące odpowiedź na pismo
mieszkanki dot. naprawy zapadliska w ulicy Keniga na odcinku od ul. Wojciechowskiego do
ul. Zagłoby oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni zatoki autobusowej w obrębie przystanku
Ursus „Niedźwiadek” 04. (zał. nr 10 do protokołu).
Pisma UD-XI-WIR.7240.1.6.14.GBU z 10 marca 2014r w sprawie wprowadzenia zmian
komunikacyjnych w Dzielnicy Ursus stanowiącego odpowiedź na pismo mieszkanki. (zał. nr
11 do protokołu).
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Pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR/160/2014 z dnia 19 marca 2014r dot. sprawozdania
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w dniach 01.06.2013 – 15.09.2013r.
(zał. nr 12 do protokołu).
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - poinformowała, że radni Klubu Prawo
i Sprawiedliwość złożyli do Przewodniczącego Rady Dzielnicy projekt stanowiska w sprawie
obrony dzieci przed ideologią gender i podkreśliła, iż radni Klubu Platformy Obywatelskiej nie
będą brali udziału w dyskusji na ten temat , ponieważ sprawa ta nie dotyczy ursuskich szkół.
(zał. nr 13 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono.
o godz. 2047
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Marianna Jaguścik
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