PROTOKÓŁ nr 8/2014
z dnia 27 sierpnia 2014r.
z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Filii Biblioteki Publicznej w osiedlu Gołąbki
przy ul. Czerwona Droga nr 6
Obradom przewodniczyła p. Marianna Jaguścik - Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, Burmistrz Dzielnicy Ursus p. Wiesław Krzemień
i Z-ca p. Jacek Duchnowski, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Wł. Grabskiego p. Piotr
Jankowski i Zastępca Dyr. p. Małgorzata Kołodziejczyk oraz p. Marianna Kochanowicz
z Filii Biblioteki, przy ul. Czerwona Droga nr 6, (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. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Działalność Biblioteki Publicznej im. Wł. Grabskiego, stan przygotowania filii Biblioteki
w Gołąbkach.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Ad. PUNKT – 2
Wobec braku uwag protokół Nr 6 /2014 z dnia 17 czerwca 2014r. został przyjęty bez uwag.
Wobec braku uwag protokół Nr 7 /2014 z dnia 3 lipca 2014r. został przyjęty bez uwag.

Ad. PUNKT – 3
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - wyraziła zadowolenie, że Komisja
spotyka się w najnowszym obiekcie kulturalnym w Dzielnicy Ursus prosząc Dyrektora
Biblioteki Publicznej Pana Piotra Jankowskiego o pokazanie filii Biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Piotr Jankowski - pokazał pomieszczenia biblioteczne
oraz księgozbiór mieszczący się w nowych regałach. Zbiory biblioteczne podobnie jak
w pozostałych dwóch bibliotekach zawierają literaturę piękną, popularno naukową, literaturę
obcojęzyczną, audio-booki. Książki nie są obłożone w okładki wyglądają przez to oryginalnie
i kolorowo. Prowadzone są lekcje biblioteczne na temat nowoczesnych form udostępniania
informacji, działa dyskusyjny Klub Książki - spotkania z pisarzami oraz bardzo popularny
Klub Małego Czytelnika pt „Wesołe Gołąbki”. Następnie pokazał zbiór obrazów malarki Zofii
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Grabskiej (żony pisarza Władysława Jana Grabskiego) min. piękny Tryptyk Matki Bożej
z Dzieciątkiem wypożyczony od Księdza Proboszcza Witolda Łozowskiego z parafii
Świętego Jana Ewangelisty i inne obrazy Świętych „Galeria” ubogaca filię biblioteki.
Zaznaczył, że zakup nowego księgozbioru podnosi rangę biblioteki. Poprosił Zarząd
Dzielnicy o zabezpieczenie środków na minimum nowego księgozbioru na 2015r.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - przypomniał, że przed wojną Gołąbki
stanowiły osiedle ogród, Zakłady Mechaniczne Ursus zajmowały małą powierzchnię,
wówczas również funkcjonowała tu biblioteka – dom spotkań. Parafia również ma bibliotekę
o bogatym księgozbiorze. Także filia biblioteki w osiedlu Gołąbki to kultywowanie tradycji.
W dyskusji na ten temat głos zabrali p.p. Marianna Jaguścik, Jolanta Dąbek, Henryk
Linowski, Wanda Kopcińska, Joanna Jerzyńska, Urszula Bodych, Wiesław Krzemień, Jacek
Duchnowski, Piotr Jankowski, Małgorzata Kołodziejczyk.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - zapytała Dyrektora czy są problemy.
Pan Dyrektor - odpowiedział, że ten rok jest dobry dla biblioteki. Zgłosił potrzebę budowy
parkingu. Jeśli chodzi o budynek to niepokój może budzić zawilgocenie ściany.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - zwilgocenie ściany może powodować problem
z izolacją – trzeba koniecznie sprawdzić.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała Dyrektorowi za pokazanie
filii Biblioteki i zabranie głosu życząc owocnej pracy.
Ad. PUNKT – 4-6
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała pisma, które Komisja przyjęła
informacyjnie:
Pismo z dnia 16 lipca 2014r. Rodziców dzieci stanowiące odwołanie od decyzji
o nieutworzeniu klasy sportowej w Gimnazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie
w roku szkolnym 2014/2015 podkreślając, że sprawa ta została szczegółowo omówiona na
posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 25 sierpnia br. z udziałem Dyrektora Gimnazjum Nr 131.
Załącznik nr 3 do protokołu.
Dwa pisma Wydziału Oświaty i Wychowania nr UD-XI-WOW.4424.PP.11.2014.SDO z dnia
9 lipca 2014r. stanowiące odpowiedź na pismo rodziców w sprawie negatywnego wyniku
rekrutacji dziecka do przedszkola publicznego. Załącznik nr 4 do protokołu oraz pismo UDXI- WOW.4424.PP.12. 2014.SDO z dnia 10 lipca 2014r. stanowiące odpowiedź na petycję
rodziców w sprawie braku miejsc w przedszkolu publicznym dla dzieci 3 i 4 letnich. Załącznik
nr 6
Pisma Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów lecznictwa Otwartego Warszawa –
Ochota nr DS.-0600-1-85/2014 z dnia 15 lipca 2014r. stanowiącego odpowiedź na pismo
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Burmistrza z dnia 8.07.2014r. w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie
stomatologii.
Pisma mieszkańca p. PM z dnia 6.08.2014r. (oryginał skierowany do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad dot. Nadmiernego hałasu powodowanego przez wadliwie
zaprojektowane i wykonane ekrany akustyczne przy Południowej Obwodnicy Warszawy na
odcinku położonym w Dzielnicy Ursus.
Pismo nr DSP-4244-04522/2014L.Dz.1357 z dnia 3 lipca 2014r. stanowiące odpowiedź na
skargę mieszkanki na nieprawidłowości w działaniach OPS.
W tej sprawie Pani Przewodnicząca zaproponowała zorganizowanie posiedzenia Komisji
z udziałem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
Stanowisko Rady Dzielnicy Ursus w sprawie rozwiązania przez Prezydenta m.st. Warszawy
Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz umowy o prac z dyrektorem szpitala Świętej Rodziny
w Warszawie prof. B Ch.
W dyskusji na ten temat głos zabrali Radni p.p. Marianna Jaguścik, Dariusz Pastor,
J. Dąbek.
Radna p. Teresa Bogucka - Szczęsnowicz – mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz
młodzieży wnioskowała o objęcie systemem monitorowania przystanku autobusowego
i sklepu monopolowego przy ul. Keniga.
W wyniku dyskusji w której głos zabrali wszyscy radni oraz Burmistrz, Komisja podjęła
następującą uchwałę:
Uchwała nr 7
Komisja wnioskuje do Zarządu Dzielnicy o podjęcie działań w kierunku zwiększenia
częstotliwości patroli Straży Miejskiej i Policji, oraz objęcie systemem monitorowania
przystanku autobusowego i sklepu monopolowego przy ul. Keniga.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 9 głosami za. (9 radnych na sali obrad).
W spawach wniesionych Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - przedstawił dwa
projekty uchwał zgodnie z uchwałami Zarządu Dzielnicy Ursus nr 1194/2014 z dnia
13 sierpnia 2014r. i nr 1197/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.
Kolejny projekt uchwały dot. wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały
o nadanie imienia Jana Karskiego Technikum nr 8 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 37
wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie. Projekt ten był przedmiotem obrad
Komisji Oświaty i został zaopiniowany pozytywnie.
Komisja Kultury Sportu i Spraw Społecznych informacyjnie przyjęła ten projekt uchwały.
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Uchwała nr 8
Komisja po omówieniu przez Burmistrza Wiesława Krzemienia dwóch projektów uchwał na
wrześniową sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała:
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2014r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 1194/2014 z dnia 13 sierpnia
2014r.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2014r. zgodnie z Uchwała Zarządu Dzielnicy nr 1197/2014 z dnia 27 sierpnia
2014r.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - poinformowała, że uczestniczyła
w szkoleniu, gdzie podano informację, iż 5% dzieci pobiera nauczanie domowe.
Poprosiła Burmistrza o przygotowanie informacji na ten temat w Dzielnicy Ursus.
W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz Burmistrz
Radna p. Urszula Bodych - zgłosiła potrzebę podwyższenia chodnika przy ul. Warszawskiej
między pasem zieleni i placem zabaw podkreślając, iż podczas prac MPWiK zostały tam
położone płyty, które niestety usunięto. Poprosiła o ponowne ułożenie płyt.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - wyjaśnił, iż płyty te zostały położone na czas
remontu ul. Warszawskiej. Po zakończeniu remontu zostały zdjęte przez pracowników
MPWiK. Z kolei Zarząd Dzielnicy nie ma środków finansowych na wykonanie tego zadania
w roku bieżącym tym bardziej, że Burmistrz zlecił WIR przygotowanie zestawienia dot.
realizacji postulatów mieszkańców w kwestii remontu dróg. Z informacji WIR wynika, że
potrzeba ok.4 500.000,00zł – Dzielnica ma do dyspozycji około 1 000 000,00zł –
1 500 000,00zł. w roku bieżącym na letnie i zimowe utrzymanie dróg.
W dyskusji na ten temat głos zabrali radni oraz Burmistrz.
Na tym posiedzenie zakończono. Kolejny termin spotkania Komisji zostanie ustalony
w późniejszym terminie.
(godz. 1910 ).
Protokołowała
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Marianna Jaguścik
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