PROTOKÓŁ nr 9/2014
z dnia 23 września 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, p. Burmistrz Wiesław Krzemień oraz Zastępcy
Burmistrza p. Jacek Duchnowski i p. Janusz Warakomski oraz zaproszeni goście: p. Barbara
Kurzela Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
p. Marzenna Szaniawska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Elżbieta Dżbik
oraz p. Izabela Migdal Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. (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 protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Karta Dużej Rodziny.
4. Karta Warszawiaka, Karta Młodego Warszawiaka.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.

Ad. PUNKT – 2
Wobec braku uwag protokół Nr 8 /2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. został przyjęty bez uwag.
Ad. PUNKT – 3 i 4
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - poprosiła o zabranie głosu p. Barbarę
Kurzelę Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców p. Barbara Kurzela - poinformowała, że Karta
Warszawiaka i Młodego Warszawiaka to spersonalizowane karty zbliżeniowe wprowadzone
lub zaakceptowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wraz z naniesionym
hologramem. Można również złożyć wniosek przez internet. Kartę Warszawiaka i Kartę
Młodego Warszawiaka lub hologramu można otrzymać spełniając trzy warunki: Należy
wypełnić wniosek, który można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy – w Wydziale
Obsługi

Mieszkańców

(WOM)

lub

wypełnić

elektronicznie

i

przekazać

e-mailem

(www.ztm.waw.pl) do ZTM. Odbioru karty lub hologramu należy dokonać w miejscu,
wskazanym we wniosku oraz dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego
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od osób fizycznych (PIT) w Warszawie. Wniosek dla dziecka lub studenta składa jego rodzić
lub opiekun prawny. Posiadacze KMW będą mogli korzystać z tańszych biletów komunikacji
miejskiej. Dla posiadaczy kart dostępne będą również preferencje i ulgi i tak na terenie
Dzielnicy Ursus w Ośrodku Sportu i Rekreacji na pływalni Skalar i Albatros – ulga
w wysokości 10% do biletu wstępu na pływalnię. Oferta ważna do końca 2014r.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - poprosiła Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia p. Izabelę Migdal o udzielenie informacji na temat Karty Dużej
Rodziny.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Izabela Migdal - poinformowała, że
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci.
Uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy
prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej. Program ma
charakter ogólnopolski, dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów
dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest
kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie. Wniosek można pobrać ze
strony internetowej, ww.rodzina.gov.pl. W imieniu rodziny wniosek może złożyć każdy
pełnoletni członek rodziny w Urzędzie Dzielnicy, do wniosku należy złożyć następujące
dokumenty”
1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość.
2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzający tożsamość.
3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce.
4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość

oraz

orzeczenie

o

umiarkowanym

albo

znacznym

stopniu

niepełnosprawności.
5. Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
6. Osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie
z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
7. Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
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8. Osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie
z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Pracownik odpowiedzialny za obsługę wniosków wysyła je do podmiotu odpowiedzialnego za
wydruk i personalizację kart. Spersonalizowane karty przesyłane są do urzędu, a o ich
odbiorze zainteresowany członek rodziny informowany jest przez urzędnika. Poinformowała,
że są sygnały iż w Warszawie poza Muzeami z większych ulg mieszkańcy nie mogą
korzystać. Wydział dotychczas wydał 41 kart dla rodzin (tj. 207 osób) 49 osób oczekujących
na wydanie karty. W dyskusji na ten temat głos zabrali wszyscy radni oraz przedstawiciele
Zarządu Dzielnicy oraz zaproszeni goście.
Zastępca Burmistrza p. Jacek Duchnowski - podkreślił, że ten program jest bardzo dobry
kilkadziesiąt podmiotów wpisało się w niego chwaląc, zasadę cel i pomysł. Jeśli bardziej się
rozwinie będzie miał większy zasięg.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - zapytała czy Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia ma jakieś problemy, poprosiła p. Naczelnik o przedstawienie.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Izabela Migdal - poinformowała, że
Wydział proceduje różne programy społeczne – aktualnie w ramach uzgodnień jest Program
UE pt. ”Stonoga” w tej sprawie prowadziła już rozmowy z Wdziałem Sportu i Rekreacji
i Wydziałem Kultury i Promocji w kwestii uwag i sugestii podkreślając bardzo duży wkład
pracy p. Barbary Dudzińskiej i p. Norberta Pyzy, na początku października odbędzie się
szkolenie w tym zakresie. Program będzie działał poprzez Ośrodki Wsparcia Dziennego,
Stowarzyszenie Przymierza Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub Sportowy Ursus.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzanna Szaniawska - w kwestii programu UE
pt. „Stonoga” poinformowała, że również z OPS zawarło porozumienie z ursusowskim
liderem całego projektu Stowarzyszeniem Przymierza Rodzin. Celem głównym programu jest
podniesienie frekwencji uczniów i poziomu nauczania na obszarze Starego Ursusa tj Szkoły
Podstawowej Nr 4 i nr 14 i będzie on realizowany po raz pierwszy wśród młodzieży.
Radna p. Wanda Kopcińska - szkoda, że program ten nie objął zasięgiem osiedla
„Niedźwiadek” wie, że było wskazanie na ul. Wojciechowskiego i Zagłoby.
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski -wyjaśnił, że w tym obszarze Miasto
prowadziło badania i wybrało właśnie te dwa rejony. W dyskusji na ten temat głos zabrali
wszyscy radni, zaproszeni goście oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
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Ad. PUNKT – 5 - 7
Prowadząca

obrady

p.

Marianna

Jaguścik

–

odczytała

pismo

nr

DSP-4244-

04522/2014L.Dz.1357 z dnia 3 lipca 2014r. stanowiące odpowiedź na skargę mieszkanki na
nieprawidłowości w działaniach OPS. Następnie poprosiła Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej o odniesienie się do tej sprawy. Pismo to stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska oraz Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego p. Elżbieta Dżbik - udzieliły informacji na powyższy temat
podkreślając, że skarga w żaden sposób nie dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej lecz
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
W dyskusji na temat zasiłków rodzinnych i trudnej sytuacji bytowej osób chorych, które
straciły czasowe świadczenie rentowe głos zabrali wszyscy radni oraz zaproszeni goście
i przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała p. Dyrektor za przybycie
i dokładne odniesienie się do powyższej sprawy życząc owocnej pracy. Następnie
przeczytała Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w dniach od 17.06.2014r.- 10.07.2014r
i przekazany przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus do wiadomości komisji
w którym brak uchybień co potwierdza, że OPS bardzo dobrze pracuje. Załącznik nr 6 do
protokołu.
Radny p. Waldemar Humięcki - jako członek Komisji Rewizyjnej przyznał, że jak na tak
trudne warunki pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna nie miała żadnych
uwag.
Następnie Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - przeczytała kopię pisma
Wspólnoty Mieszkaniowej Skoroszewska z dnia 03.09.2014r. w sprawie działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Sosnkowskiego 4. (Załącznik nr 7 do
protokołu).
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - zwrócił uwagę, że na ostatnim posiedzeniu
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej był dyrektor MPO, który wyraźnie
powiedział, że do czasu kiedy nie zostanie wyznaczone nowe miejsce dla bazy będą
protesty. Dyrektor deklarował, że będzie starał się aby te uciążliwości dla mieszkańców
zminimalizować - przeładunek odbywa się pod wiatą. Jest to spółka miejska, która nie ma
środków finansowych na zakup nowoczesnych samochodów.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała kolejne pisma, które Komisja
przyjęła informacyjnie.
Dwa

pisma

Burmistrza

Dzielnicy

nr

UD-XI-ZDG-7340.78.2014.JKA

i

UD-XI-ZDG-

7340.78.2014.2 JKA z dnia 1 września 2014r. skierowane do Naczelnika III Oddziału
Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy i Komendanta Komisariatu Policji Warszawa
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Ursus o zwiększenie częstotliwości kontroli patroli w rejonie sklepu monopolowego przy
ul. Keniga 4B stanowiących odpowiedź na uchwałę z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Pani Przewodnicząca podziękowała Zarządowi o podjęcie działań w tej kwestii. (Załącznik
nr 8 i 9 do protokołu).
Radna p. Teresa Bogucka-Szczęsnowicz - z uwagi na bardzo duże uciążliwości w tym
rejonie poprosiła Zarząd Dzielnicy o rozważenie możliwości objęcia monitoringiem tego
miejsca.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik- odczytała kolejne pisma, które Komisja
przyjęła informacyjnie.
Pismo

Burmistrza

UD-XI-WZL-GZ.710.7.2014.JJA

z

dnia

12.09.2014r.

w

sprawie

mieszkaniowej pani A.M. (załącznik nr 10 do protokołu).
Pismo nr UD-XI-WIR.RD.7211.79.2014.GBU z dnia 10 września 2014 w sprawie
nadmiernego hałasu wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus.
(załącznik nr 11 do protokołu).
Pismo nr DPOZS-074-26-2-WM/14 WYCH-101790/2014 p. Michała Dzięgielewskiego
Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie stanowiące
odpowiedź

na

pismo

Radnego

p.

Stanisława

Jasińskiego

w

sprawie

kontraktu

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota na
świadczenie usług stomatologicznych w Dzielnicy Ursus w tym dla Przychodni Rejonowej
Zdrowia Publicznego przy ul. Wojciechowskiego (załącznik nr 12 do protokołu).
Pismo UD-XI-WIR-RD.7240.13.2014.GBU z dnia 5 września 2014r dot. wprowadzenia
stałych zmian w obecnie funkcjonującej na terenie Dzielnicy Ursus komunikacji autobusowej
po otwarciu centralnego odcinka II linii metra w m.st. Warszawie celem poprawy obsługi
wybranych rejonów w Dzielnicy. W dyskusji na ten temat glos zabrali wszyscy radni oraz
przedstawiciele Zarządu Dzielnicy (załącznik nr 13 do protokołu).
Zaproszenia
Prezydenta

CKS-KDS.062.19.2014.JPI(2)IPI.GKS-KS
m.st.

Warszawy

na

konferencję

na

z

dnia

temat

19

września

drugiej

edycji

2014r.
budżetu

partycypacyjnego realizowanego w Dzielnicach Warszawy. Termin spotkania 29 września
2014r. o godz. 17.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
przy ul. Starej 4. (załącznik nr 14 do protokołu).
Na tym obrady zakończono. Termin następnego posiedzenia Komisji zostanie ustalony
w późniejszym terminie.
(godz. 19.35 ).
protokołowała:
Ewa Jabłońska /-/
Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Marianna Jaguścik
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