PROTOKÓŁ nr 10/2014
z dnia 14 października 2014r.
z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obradom przewodniczyła Marianna Jaguścik - Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych.
W obradach Komisji uczestniczyli: radni, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy oraz zaproszeni goście: Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”- Bogdan Łopuszyński,
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Marzenna Szaniawska, Dyrektor Biblioteki
Publicznej - Piotr Jankowski, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - Sławomir Luliński.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - powitała radnych, Zarząd Dzielnicy oraz
zaproszonych gości następnie odczytała proponowany porządek obrad ogłoszony na stronie
internetowej Urzędu i poddała go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Komisja bez uwag jednogłośnie przyjęła proponowany porządek
obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej
m.st. Warszawy na 2015r w części dot. Dzielnicy Ursus w zakresie działania Komisji.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.

Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Wobec braku uwag protokół Nr 9 /2014 z dnia 23 września br. został przyjęty bez uwag.
(12 radnych na sali obrad).
Ad. PUNKT – 3
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - poprosiła Główną Księgową Elżbietę
Stępkowską o omówienie załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na
2015r w części będącej działania Komisji.
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Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - przedstawiła projekt budżetu na 2015r,
w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym tj. wydatki
bieżące 124 006 949zł., wydatki majątkowe 29 902 261zł. wydatki ogółem 153 909 210,00zł.
-

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 12 646 378,00zł.

-

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 5 471176,00zł.

-

Rekreacja sport i turystyka – 3 368 384.

Następnie podała niedobory w projekcie budżetu na 2015r. tj.
Ośrodek Pomocy Społecznej 6 676 909,00zł. niedobór wynosi 253 000, 00zł.
Instytucje kultury projekt 5 079 524,00zł. niedobór wynosi 355.000,00zł.
Ośrodek Sportu i Rekreacji projekt 2 102 522,00zł. niedobór wynosi 405 000,00zł.
Urząd 29 322 498,00zł. niedobór 5 559 600,00zł.
Następnie poinformowała jak będą kształtowały się wydatki na przestrzeni lat 2013 - 2017.
(materiały w wersji papierowej stanowią zał. nr 7 do protokołu).
W dyskusji na powyższy temat głos zabrali. wszyscy radni, Burmistrz p. Wiesław Krzemień
i Z-ca p. Janusz Warakomski, Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska oraz zaproszeni
goście.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - udzieliła głosu Dyrektorowi Ośrodka Sportu
i Rekreacji p. Sławomirowi Lulińskiemu, który poprosił o umożliwienie zabrania głosu
w pierwszej kolejności.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Luliński - mając na uwadze kończącą
się Kadencję Rady Dzielnicy i nadzieję na dalsza współpracę podziękował Radnym
i Zarządowi Dzielnicy za wsparcie podkreślając że na przestrzeni tych 4 lat Komisja Kultury
Sportu i Spraw Społecznych gościła w obiektach OSiR stąd Radni znają problemy OSiR.
W sumie radzi sobie dobrze, ale duże wydatki generują remonty. Martwi go sprawa
wynagrodzeń. Poprosił zatem Zarząd Dzielnicy o wsparcie finansowe w miarę możliwości
Dzielnicy z przeznaczeniem na te zadania. Przekazał Radnym zaproszenia na otwarcie
bieżni w dniu 24 października 2014r. na terenie obiektu OSiR, która cieszy się ogromnym
powodzeniem.
Następnie Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - udzieliła głosu Dyrektorowi
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzenna Szaniawska - poinformowała, że
niedobór na 2015r. wynosi 253.000,00zł. przede wszystkim na zasiłki okresowe i usługi
opiekuńcze. Pomoc społeczna jest dotowana z budżetu państwa. OPS będzie się starał te
zasiłki wypłacić. Poprosiła Zarząd Dzielnicy o udzielenie pomocy finansowej w miarę
możliwości. Również problem płac dla pracowników- ostatnia regulacja była w 2008r.
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Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - udzieliła głosu Dyrektorowi Biblioteki
Publicznej p. Piotrowi Jankowskiemu.
Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Piotr Jankowski - podsumował że ta kadencja Rady jest
wyjątkowa dla biblioteki - podziękował zatem Radzie i Zarządowi Dzielnicy za wsparcie
w ciągu tych 4 lat pracy. Początek - ogromny sukces ”Słonecznej Zakładki”. Były także różne
problemy szczególnie trudny był rok 2013. Natomiast rok 2014 kończy otwarcie biblioteki na
osiedlu Gołąbki, która cieszy się dużą frekwencją mieszkańców. W 2015 roku priorytet
stanowi konieczność zakupu nowego księgozbioru. W związku z powyższym potrzebuje
dodatkowo 120 000,00 zł. argumentując, iż musi zabezpieczyć środki finansowe także na
obsługę: programu elektronicznego „System czytelnictwa „Senior” - (skierowanego do
Biblioteki przez Urząd m.st. Warszawy) oraz prowadzony przez bibliotekę elektroniczny
system „Sowa”. (korzystanie z pomocy zawodowych informatyków). Kolejne wydatki stanowi
remont pomieszczeń w DK „Miś” tj zaadoptowanie góry budynku na potrzeby biblioteki (koszt
ok. 20-30 tys. zł).
Kończąc zaprosił radnych na spotkanie z p. Olgą Lipińską (24.10.2014r. o godz. 18).
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - zwróciła się z pytaniem do pana Burmistrza
czy dzisiaj Zarząd Dzielnicy może zadeklarować zwiększenie budżetu Biblioteki na 2015rr.
o 127 000,00zł.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - Zarząd Dzielnicy podczas roku budżetowego
cały czas apelował, że wszyscy musimy oszczędzać. Dzielnica otrzymała duże wsparcie
z Biura Oświaty Urzędu m.st. Warszawy -130.000,00zł, środki te zostały włączone do dotacji
dla oświaty. Przypomniał o niedoborach.
Prowadząca obrady p. Marianna Jaguścik - udzieliła głosu Dyrektorowi OK „Arsus”
Bogusławowi Łopuszyńskiemu.
Dyrektor OK „Arsus” p. Bogusław Łopuszyński - podziękował Radzie Dzielnicy
i Zarządowi za wsparcie w tej kadencji Rady i potwierdził, że dla „Arsusa” podobnie jak dla
Biblioteki rok 2013 był bardzo trudny. Poinformował, że Księgowa OK. „Arsus” p. Barbara
Trzcińska przedstawi potrzeby „Arsusa” (zał. nr 8 do protokołu).
Księgowa OK. „Arsus” p. Barbara Trzcińska - poinformowała, że dodatkowe potrzeby OK.
„Arsus” na 2015 rok wynoszą 325 500,00zł. tj: dofinansowanie działalności OK. „Arsus”
o 100

000,00zł.

ponieważ

kwota

dotacji

pokrywa

zaledwie

koszty

wynagrodzeń

i pochodnych. W trakcie roku pokrywane są zobowiązania z roku ubiegłego oraz wydatki
roku bieżącego. 20 000,00zł. na zakup 6 komputerów w związku z koniecznością wymiany
starych komputerów, które nie nadają się do użytku 102 000,00zł. z przeznaczeniem na
prace naprawcze i malarskie w budynku przy ul. Traktorzystów 14 (naprawa rynien,
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nagrzewnic w piwnicy, schodów wejściowych, wymiana wykładziny podłogowej na scenie
oraz malowanie pomieszczeń.
36 500,00zł dla DK „Miś” i 65 000,00 zł dla DK ”Kolorowa” (prace naprawcze i remontowe).
Zwróciła uwagę, że w OK. „Arsus” od 2008 roku nie było zmiany płacy dla pracowników.
Zastępca Burmistrza p. Janusz Warakomski - problem płac dotyczy całej sfery
budżetowej.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - odnosząc się do wypowiedzi Księgowej OK.
„Arsus” w kwestii dodatkowych środków na 2015r. zaznaczył, że pan Dyrektor nie zgłaszał
tych potrzeb podczas rozmów jakie Zarząd Dzielnicy prowadził z Dyrektorami i Kierownikami
placówek.
Przewodniczący Rady p. Henryk Linowski - stwierdził, że wszystko zależy od tego jakie
będą dochody z podatku PIT.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik- zapytała pana Dyrektora czy korzysta
z projektów UE.
Dyrektor OK „Arsus” p. Bogusław Łopuszyński - odpowiedział, że w roku 2014
OK. „Arsus” otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 90 000,00zł
na 3 projekty tj: (w tej sprawie złożył wniosek do MKiDN)
Festiwal teatralny dla młodzieży pt. „Zwierciadła” – 40 000,00zł.
Ogólnopolski konkurs dla młodzieży pt. „Nie tylko na scenę” – 25 000,00zł.
Zakup oświetlenia nagłośnieniowego – 25 000,00zł.
Następnie

wyraził

ogromne

zadowolenie,

że

mieszkańcy

w

ramach

budżetu

partycypacyjnego na 2015r. przeznaczyli 210 000,00zł dla Kina „Arsus” z przeznaczeniem na
zakup aparatury cyfrowej.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - poinformował, że Zarząd także bardzo się
cieszy, ale należy pamiętać, że środki te znajdujące się w budżecie partycypacyjnym
pochodzą z Urzędu Dzielnicy.
Radny p. Waldemar Humięcki - z jednej strony słyszymy podziękowanie, a z drugiej wielkie
wołanie o dodatkowe środki finansowe.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - wyraziła zadowolenie, że wciągu tych
4 lat udało się zapewnić najważniejsze potrzeby.
Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień - tutaj wszyscy dyrektorzy podnosili problem
wynagrodzeń. Nie możemy zapominać ile dodatkowych środków finansowych otrzymaliśmy
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z Miasta i jeżeli mówimy o tych zauważalnych efektach to również chciałby podziękować
Radnym oraz Gościom za dobrą współpracę związku z ostatnim posiedzeniem Komisji.
W dyskusji na temat niedoborów w budżecie w 2014r oraz w projekcie budżetu na 2015r.
głos zabrali wszyscy radni, Burmistrz Dzielnicy Ursus p. Wiesław Krzemień i jego Zastępca
p. Janusz Warakomski, Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska oraz zaproszeni Goście.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - podziękowała dyrektorom za przybycie
i wystąpienia i poddała pod głosowanie projektu budżetu na 2015r.
Uchwała nr 6
Komisja Kultury Sportu i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk
nr 219 w sprawie opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały
budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok w części będącej w kompetencji Komisji.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym
i 2 głosach przeciw. (12 radnych na sali obrad).
Ad. PUNKT – 5,6
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - przedstawiła projekt uchwały sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014r.
zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 1238/2014 z dnia 13 października 2014r. załącznikami 1,2 i 3
wraz z uzasadnieniem. Projekt ten zostanie wniesiony na XLI sesję Rady Dzielnicy
16 października 2014r.
Dodatkowych informacji na ten temat udzielił Burmistrz Dzielnicy p. Wiesław Krzemień.
W dyskusji głos zabrali wszyscy Radni oraz Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy
Komisja Kultury Sporu i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały
przedstawiony przez Główną Księgową.
Przewodnicząca Komisji p. Marianna Jaguścik - odczytała pisma, które Komisja przyjęła
informacyjnie:
-

Pismo UD-XI-WZL-LM nr 7140.55.2014.ESL z 8 10.2014r. stanowiące odpowiedź na
wystąpienie Pana Z.S. na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2014r. (załącznik nr 9 do
protokołu).

-

Pisma GDDKiA/DŚR- WOMŚ/mb/SZ/4117/247/14 z 25.09 2014r. wraz z odpowiedzią
nr GDDLiA-O/Wa-I.2/409/2014 z dnia 22.08.2014r. w sprawie skargi Pana P.M. na
nadmierny hałas powodowany przez wadliwie zaprojektowane i wykonane ekrany
akustyczne przy południowej obwodnicy Warszawy. (załącznik nr 10 i 11 do protokołu).
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-

Pisma nr RW-WS.0007.142.2014.BEK z dnia 29.08.2014r. Przewodniczącej Rady m.st.
Warszawy w sprawie opinii Rad Dzielnic Warszawskich w kwestii zmian w Statucie m.st.
Warszawy. (załącznik nr 11 do protokołu).

-

Maila mieszkanki pani A. P. o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii
Nr 517 w godzinach rannych 7-7.30, z uwagi na zatłoczony autobus, która codziennie
dowozi swoje dziecko do przedszkola w centrum Warszawy. (załącznik nr 12 do
protokołu).

W wyniku dyskusji na powyższy temat Komisja prosi Zarząd Dzielnicy o wystąpienie do
Zarządu Transportu Miejskiego o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 517
w godzinach szczytu.
Na tym posiedzenie zakończono.
godz. o godz. 19

45

protokołowała:
/-/ Ewa Jabłońska

Przewodnicząca Komisji
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Marianna Jaguścik
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