PROTOKÓŁ nr 6/2014
z dnia 17 czerwca 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, Burmistrz Wiesław Krzemień i Zastępca
Burmistrza Janusz Warakomski oraz zaproszeni goście: Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej

p.

Marzenna

Szaniawska,

Przewodnicząca

Dzielnicowego

Zespołu

Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Maria
Jackowska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Elżbieta Dżbik oraz
Zastępca p. Mariusz Wyralski.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - powitała radnych oraz zaproszonych gości.
Następnie odczytała porządek obrad i poddała go pod głosowanie.
Komisja bez uwag jednogłośnie przyjęła proponowany porządek:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie sprawozdania za 2013r. oraz problemów bieżącej działalności Dzielnicowego
Zespołu Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Omówienie sprawozdania za 2013r. oraz problemów bieżącej działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego.
4. Omówienie Harmonogramu Realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7.

Dyskusja i wolne wnioski.

Ad. PUNKT – 2,4
Przewodnicząca

Komisji

p.

Marianna

Jaguścik

-

poprosiła

o

zabranie

głosu

Przewodniczącą Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – p. Marię Jackowską.
Przewodniczącą

Dzielnicowego

Zespołu

Realizacji

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Maria Jackowska - poinformowała, że do
Zespołu w roku 2013 wpłynęły 52 wnioski o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia
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tj. mniej o 10 w stosunku do 2012 roku. Więcej wniosków wpłynęło od rodzin, mniej
z instytucji,

44

Procedury

zaszłe:

3

postępowania

zostały

zawieszone.

W

roku

sprawozdawczym przeprowadzono 97 wywiadów środowiskowych, 47 wniosków na leczenie
odwykowe. Dzielnicowy Zespół uczestniczył w 44 sprawach sądowych. W niektórych
przypadkach sąd nie uznał, że dany uczestnik zdarzenia jest uzależniony. Podkreśliła, iż był
to trudny rok w motywowaniu osób do leczenia - sprawy skomplikowane wielo problemowe.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska - podkreśliła, że
świadomość społeczna bardzo wzrosła. Jest coraz więcej odwołań od decyzji Sądu.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - poprosiła Przewodniczącą Zespołu
Interdyscyplinarnego o udzielenie informacji na temat pracy Zespołu.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Elżbieta Dżbik - poinformowała, że
w 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół rozpatrywał
88 niebieskich kart. Zespół powołał do pracy z rodzinami Grupy Robocze, Koordynatorami
Grup Roboczych są pracownicy socjalni i specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej (288
spotkań). Liczba ofiar przemocy w zgłoszonych rodzinach wyniosła 107 Zespół
Interdyscyplinarny w 2013 roku objął wsparciem 104 rodziny. W 104 - sprawcom przemocy
w rodzinie założono niebieskie karty. Procedurę zamknięcie niebieskiej karty w danej
rodzinie stwierdza grupa specjalistów. Zespół w tym zakresie prowadził szkolenia w grupach
roboczych. Liczba rozpoczętych procedur przez Zespół Interdyscyplinarny w porównaniu
z 2012 rokiem wzrosła, zwiększyła się również liczba osób doznających przemocy,
szczególnie dzieci.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznie p. Marzenna Szaniawska - podkreśliła, że w 2012
i 2013 roku najliczniejszą grupę stanowiły rodziny tzw. niepełne z 1 dzieckiem.
Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego p. Mariusz Wyralski - dziecko
jako świadek jest również ofiarą przemocy.
W dyskusji na ten temat oraz na temat oraz na temat procedury założenia niebieskiej karty
głos zabrali wszyscy radni oraz zaproszeni goście.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - co ma zrobić rodzina w sytuacji kiedy
sprawcą przemocy jest osoba nieletnia.
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego p. Mariusz Wyralski odpowiedział, że w takiej sprawie należy wystąpić do Sądu Rodzinnego. Następnie poruszył
problem osób, które w trakcie rozwodu lub po otrzymaniu rozwodu występują o założenie
niebieskiej karty. Bardzo ciężko pracuje się z takimi osobami, ponieważ nie zdają sobie
sprawy z konsekwencji założenia niebieskiej karty - kwestia procedury. W przypadku
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stosowania przemocy przez rodziców dziecku można założyć niebieską kartę bez zgody
rodziców. Obecnie istnieje taka możliwość i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Z kolei
pracodawcy chcąc udzielić pomocy swojemu pracownikowi występują o wszczęcie
procedury podjęcia leczenia.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Elżbieta Dżbik - podkreśliła, że
założeniem Zespołu jest by dziecko pozostało w rodzinie biologicznej.
Przewodnicząca

Dzielnicowego

Zespołu

Realizacji

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Maria Jackowska - dodała, że coraz
częściej instytucje występują o wszczęcie procedury w trosce o pracownika.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni, pan Burmistrz oraz zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - praca trudna czy są przypadki przemocy
wobec pracowników OPS.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska - odpowiedziała, że
takie zdarzenia mają miejsce , ale wartością dodaną tej pracy jest coraz lepsza współpraca
z Policją.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej
dobrze współpracuje z organizacjami.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - udzieliła głosu mieszkańcowi p. Z. S.
który poinformował, że od 7 lat kamienica w której mieszka ma nowego właściciela, który
utrudnia życie mieszkańcom poprzez odcięcie dostępu do wody i kanalizacji.
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski - przyznał, że Zarząd Dzielnicy ma skromne
warunki oddziaływania, ponieważ budynek ten stanowi własność prywatną. Niezależnie od
tego kilka rodzin otrzymało mieszkania.
Radna p. Urszula Bodych - wyjaśniła, że Komisja mieszkaniowa nie może zająć się tą
sprawą z uwagi na fakt, iż Pan Z.S nie złożył dokumentów o przydział mieszkania z zasobów
gminy.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik -poprosiła aby mieszkaniec złożył aktualne
dokumenty do Dzielnicowej Komisji Mieszkaniowej. Następnie podziękowała gościom za
przybycie i wystąpienia życząc owocnej pracy.
Ad. PUNKT – 5- 7
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - odczytała następujące pisma, które Komisja
przyjęła informacyjnie:
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Pismo Dalki Warszawa S.A. w sprawie uwzględnienia budowy elektrociepłowni gazowej
o mocy elektrycznej ok. 107 MWe i 80 MWt w związku z trwającymi pracami nad projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie
ul. Orłów Piastowskich. (załącznik nr 3 do protokołu).
Plan Pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych placówek organizacyjnych na miesiące
lipiec i sierpień 2014r. który znajduje się w ZOR do wglądu radnych. (zał. nr 4 i 5 do
protokołu).
Uchwała nr 3
Po

zapoznaniu

się

z

pismem

p.

Krzysztofa

Marcina

Zakrzewskiego

Dyrektora

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota
w sprawie świadczonych usług zdrowotnych, Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu
Dzielnicy o wystosowanie pisma do Dyrektora w sprawie kontraktu na świadczenie usług
stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Zdrowia Publicznego przy ul. Wojciechowskiego
5 (załącznik nr 6 do protokołu).
Uchwałę podjęto jednogłośnie12 głosami za. (12 radnych na sali obrad).
Uchwała nr 4
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus p. Henryk Linowski - na mapie dokładnie objaśnił
radnym przebieg ulicy Henryka Brodatego do skrzyżowania z ulicą Warszawską.
Komisja po zapoznaniu się z pismem Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy
nr BG-N-MN.6625.96.2014.AKO z dnia 13 czerwca 2014r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy.
Uchwałę podjęto jednogłośnie12 głosami za. (12 radnych na sali obrad).
Uchwała nr 5
Komisja po zapoznaniu się z pismem mieszkanki p. M. D. z dnia 9 czerwca br. w sprawie
wniosku o wydanie opinii w sprawie podpisania porozumienia dot. nabycia nieruchomości dla
celu publicznego powyższe pismo kieruje do Zarządu w celu zajęcia stanowiska i udzielenia
odpowiedzi mieszkance. (załącznik nr 7 do protokołu)
Uchwała nr 6
Komisja przekazuje do Zarządu Dzielnicy dwie sprawy i prosi Zarząd Dzielnicy o zajęcie
stanowiska i udzielenie odpowiedzi mieszkańcom tj:
Pismo przysłane drogą elektroniczną z dnia 6 czerwca 2014r. stanowiącego odwołanie
i prośbę o przyjęcie dziecka do przedszkola w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Petycję z dnia 20 maja 2014r.w sprawie braku miejsc dla 3 i 4 letnich dzieci w państwowym
przedszkolu. (załącznik nr 8 i 9).
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Na tym obrady zakończono. Termin następnego posiedzenia Komisji zostanie ustalony
w późniejszym terminie.
(godz. 1900).
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Marianna Jaguścik

5

