P r o t o k ó ł nr 7/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 10 lipca 2019 r.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Ad. punkt 1
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – przywitała wszystkich i odczytała proponowany porządek
obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Prezentacja projektu budowy przedszkola przy ulicy Hennela.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zaproponowała, aby do porządku obrad dodać punkt
przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia i zapytała, czy wszyscy zapoznali się z projektem protokołu.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2019 roku.
3. Prezentacja projektu budowy przedszkola przy ulicy Hennela.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
(7 radnych na sali obrad).
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu nr 6/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 24 czerwca 2019 roku.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 6/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
(7 radnych na sali obrad).
Ad. punkt 3
Prezentacja projektu budowy przedszkola przy ulicy Hennela.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – poinformował, że inwestycja budowy
przedszkola przy ulicy Hennela jest pierwszym etapem inwestycji pod tytułem „Budowa Zespołu
Szkolno–przedszkolnego”, składającego się z 6 oddziałów przedszkolnych na 150 dzieci.
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Dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, ponad 1500 metrów powierzchni użytkowej. Wjazd od ulicy
Silnikowej, 3 oddziały na parterze, 3 na I piętrze. Parking na 7 miejsc, wjazd od ul. Silnikowej, od strony
zachodniej plac zabaw, oraz sale przedszkolne. Przy wejściu jest szatnia, po stronie północno
wschodniej kuchnia. Na górze oprócz 3 sali dydaktycznych są gabinety administracyjne, dyrektor,
logopeda, sala gimnastyczna, która będzie służyła na występy czy spotkania z rodzicami.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – przypomniała, że kiedyś jako komisja wnioskowali o takie
integracyjne normy dla dzieci z rożnymi deficytami.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul - odpowiedział, że obecnie każdy budynek
użyteczności publicznej musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych i tak jest. Budynek posiada
windę, 2 klatki schodowe, schody pomiędzy kondygnacjami. Co do placu zabaw, nie wie, bo nie widział
zabawek dla dzieci niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zauważyła, że jej bardziej chodzi o gabinety dla
specjalistów, np., dla autystycznych dzieci.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – odpowiedział, że jest sala sensoryczna i są takie
gabinety. Sale przedszkolne są duże, powyżej 70 m². Budynek jest w miarę energooszczędny,
ogrzewany z sieci ciepłowniczej, posiada wszelką niezbędną infrastrukturę. Plac zabaw podzielony jest
na 3 części w zależności od wieku. Dla dzieci 3,4,5 letnich, 6 latkowie kierowani są do zerówek.
Radna Marianna Jaguścik – zauważyła, że jest mało miejsc parkingowych.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – poinformował, że pozostałe miejsca postojowe
będą w pasach drogowych ulicy Hennela i Silnikowej, które są przewidziane do budowy.
Radna Anna Lewandowska – zapytała, kiedy powstaną drogi zapewniające dojazd do przedszkola.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – odpowiedział, że drogi robi się na końcu, w tak
zwanej wykończeniówce, ponieważ znajduje się w nich cała infrastruktura, typu sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, ciepłownicza, elektroenergetyczna.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy kubatura budynku pozwala w przyszłości rozbudować ten
obiekt. Zauważył, że za kilka lat 150 miejsc może się okazać za mało.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – przypomniał, że ma tu jeszcze powstać szkoła,
która zajmie ok 80 % powierzchni. Budynek w górę można dobudować.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że szkoła pomieści do 1000 osób. Działki na tym
terenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczone są pod oświatę, ta nie
jest jedyna. Przypomniał, że jest wstrzymana budowa, ponieważ pokazały się bardzo duże ilości
zanieczyszczenia gruntu, stopy fundamentowe po halach żelbetowych, to wszystko trzeba usunąć
zagęścić grunt. W tej chwili prowadzą procedurę i rozmowy z wykonawcą, będą otwierać przetarg na
usunięcie tego. Wykonawca, który rozpoczął budowę, może przystąpić również do przetargu.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy to coś poważniejszego z tymi zanieczyszczeniami.
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Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – odpowiedział, że to stare ławy fundamentowe,
pozostałości piwnic, gruz, trzeba do ok 2,5 metra wymienić grunt aby stał się nośny i budowlany.
Wykonawca wycenił na 3,8 mln, co jest bardzo dużą ceną, przy realizacji przedszkola za 6,4 mln zł.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że trzeba mieć sprzęt specjalistyczny żeby
wydobyć stopy fundamentowe, które są na kilku metrach. Te hale były potężne, trzeba to rozkuć,
wyciągnąć, jest dużo pracy.
Radny Maciej Jakaczyński – czy wykonawca wysyła jakieś niepokojące sygnały, że chciałby
renegocjować umowę.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że tylko pod tym względem, że stawki
roboczogodzin wzrosły i o to do nich wystąpił, co jest zasadne.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że trzeba zrobić dokładną inwentaryzację,
jeszcze raz wziąć opinię geotechnika, myśli, że zejdzie się dłużej niż miesiąc.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – poinformował, że chcą zrobić ekspertyzę
geotechniczną czy ich badania geotechniczne, które zrobili, nie minęły się z tymi starymi fundamentami.
Zgodnie z rozporządzeniem wyznaczyli 6 punktów, a po rozpoczęciu robót ziemnych okazało się, że
są niezinwentaryzowane piwnice, fundamenty.
Radna Anna Lewandowska – zapytała czy rozpoczną budowę jeszcze w tym roku.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że rozpoczną, jeśli wyłonią do końca sierpnia
wykonawcę, 2-3 miesiące potrwa usuwanie tego, wtedy ogłosi się przetarg na kontynuację prac. Być
może będzie to obecny wykonawca.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – zauważył, że jeśli nie zejdą z budowy, to będą
kontynuować. Mają 9 miesięcy od czasu przygotowania terenu pod budowę.
Ad. punkt 4
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – omówiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2019 – druk nr 54.
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych
1. Wydział Infrastruktury:
- budowa wystawienniczego pawilonu do ekspozycji kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu
Ciągnikowego „Ursus” – zmniejszenie o kwotę 750 000,00 zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2019.
(7 radnych na Sali obrad).
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Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – poinformowała, że drugi projekt uchwały jest w sprawie
rozpatrzenia skargi, wiec nie będą omawiać, Komisja Rewizyjna powie przy okazji, a rozpatrzenie mają
z Ośrodka Pomocy przesłane na skrzynki mailowe.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – powiedziała, że zgodnie
z harmonogramem naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organ prowadzący jest
na etapie formowania oddziałów w tych szkołach. W Liceum nr 56 zaplanowano 4 oddziały dla
absolwentów gimnazjum i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych. Na dzień dzisiejszy
wygląda na to że tych 9 oddziałów powstanie. Przesunięty został termin przekazania do publicznej
wiadomości list zakwalifikowanych do 16 lipca. Dla absolwentów gimnazjów powstanie klasa
politechniczna, z rozszerzeniem przedmiotów matematyka, informatyka, fizyka lub chemia do wyboru,
klasa matematyczno–przyrodnicza, klasa humanistyczno–artystyczna i lingwistyczno–ekonomiczna.
Z planu, który otrzymali dzisiaj w Biurze Edukacji wynika, że 1 miejsce jest wolne w klasie
matematyczno–informatycznej i 6 miejsc w klasie lingwistyczno–ekonomicznej. Jak zachowają się
uczniowie, czy przyniosą świadectwa zgodnie z tym planem, tego nie wiedzą. Po szkole podstawowej,
dla absolwentów, jest klasa politechniczna, medyczno-przyrodnicza, klasa prawno– ekonomiczna,
lingwistyczna, kulturoznawczo–artystyczna. W klasie prawno–ekonomicznej jest jeszcze 20 wolnych
miejsc. Sumując poziom klas 2 i 3 łącznie 15 oddziałów. Co do Zespołu Szkół nr 42 okazało się, że
plany były lekko zawyżone, będzie o 3 oddziały mniej, czyli 14. Dla absolwentów gimnazjów będą
3 oddziały dla przyszłych techników informatyków, 1 dla techników logistyków, 2 oddziały dla techników
organizacji turystyki. Dla absolwentów szkół podstawowych, będą 4 oddziały dla techników
informatyków, 1 oddział dla techników logistyków i spedytorów, to będzie klasa łączona, będzie też
technik organizacji turystyki. Oraz 2 klasy w szkole branżowej, 1 dla absolwentów gimnazjum, 1 dla
absolwentów szkół podstawowych. Kolejny ruch należy do uczniów i ich rodziców, czekają na to, kto
przyniesie świadectwa ostatecznie według list zakwalifikowanych.
Radna Marianna Jaguścik – zapytała dla ilu uczniów ich liceum było szkołą pierwszego wyboru i jaka
jest najniższa punktacja, z która uczniowie są przyjmowani do liceum.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że nie mają
takich danych szczegółowo w każdym oddziale, ale mają najniższy wynik, i nie wiedzą ilu uczniów go
osiągnęło. Oddziały zostały przygotowane na 34 uczniów, aby zabezpieczyć się przed podwójnym
rocznikiem. W liceum najniższy wynik punktowy jest w klasie matematycznej to jest 55,8 w klasie
biologicznej 69,8 w klasie humanistyczno–artystycznej 95 i w klasie lingwistyczno-ekonomicznej 44. To
były wyniki dla gimnazjalistów, po szkole podstawowej w klasie matematycznej – 19,65 wynik
szokujący. Myśli, że szanse takiego ucznia, są niewielkie, nawet gdy rozpocznie w tej szkole naukę.
74,85 to jest kolejna biologiczna klasa, prawno–ekonomiczna 69,25 lingwistyczna 91,35 i 86
kulturoznawczo–artystyczna. Te wyniki dają do myślenia radzie pedagogicznej, dyrekcji szkoły, bo na
pewno jakoś wytyczą plany ku przyszłości. One pokazują zainteresowanie takimi profilami i w przyszłym
roku nauczyciele wybiorą profile najkorzystniejsze dla szkoły. W zespole po gimnazjum profil technik
informatyk najniższy wynik 81,80 technik logistyk 49,20 i technik organizacji turystyki 55,8. W klasach
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po szkole podstawowej technik informatyk 69,10 technik logistyk 42,70 technik organizacji turystyki 43
i spedytor 50,2.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że nie wie co się zadziało, że te wyniki są takie,
rozmowy są prowadzone z poszczególnymi dzielnicami w Biurze Edukacji od poniedziałku.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – stwierdziła, że na razie system
jest zablokowany, nie mają podglądu. Około 70 % miejsc to szkoły z Ursusa, takich dokładnych danych
nie mają. Widzieli po wyborach, że te pierwsze klasy powstaną.
Radny Maciej Jakaczyński – zauważył, że jeśli ktoś szuka dla swojego dziecka miejsca w Ursusie, to
widzi właśnie te minimalne wyniki, bo w momencie rejestracji system je podaje, to jest fatalne.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że nie są w stanie się tego pozbyć. Absolwentów
w Ursusie szkół średnich jest ponad 900. Dlatego utworzyli w porozumieniu z dyrektorami ponad 800
miejsc wiedząc o tym, że jest podwójny rocznik.
Radna Marianna Jaguścik – zauważyła, że patrząc logicznie, skoro w ubiegłym roku były utworzone
3 klasy, teraz powinno być 6 a nie 9. Tworząc dużo klas i przyjmując uczniów z bardzo niską punktacją
nie spowodują odbudowania tych szkól. Poprosiła o informacje na dzień dzisiejszy wyników z matur
i ile osób je zdało.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że w liceum
do egzaminu maturalnego przystąpiło 47 absolwentów. Nie przystąpiło 2 a 7 nie ukończyło szkoły.
Egzamin zdało 30 osób, nie zdało 17 osób, z czego 14 może podejść do egzaminu poprawkowego.
Język polski zdało 45 osób, matematykę 32, język obcy 45. Wyniki matur w 2019 roku jeśli chodzi
o zdawalność kształtują się na poziomie 64 % . Zdawalność z poprzedniego roku, wynosiła 45,2 %.
Przedmioty rozszerzone, które zdawali uczniowie to była filozofia, geografia, historia, angielski,
francuski, rosyjski, j. polski i matematyka, wiedza o społeczeństwie. W zespole szkół do egzaminu
maturalnego przystąpiły 23 osoby, 1 nie przystąpiła, zdało 11 osób, 12 osób nie zdało, z czego 6 może
podejść do egzaminu poprawkowego. Zdawalność w tym roku 48 % w poprzednim 56 %. Egzaminy
rozszerzone z poszczególnych przedmiotów zdawało: historia 3 osoby, informatyka 4, angielski 7,
geografia 12, matematyka 2, polski 1 osoba. Poprawek będzie 14 w liceum, 6 w zespole.
Radny Maciej Jakaczyński – zauważył, że mają bardzo dobry pas startowy w zasobach ludzkich,
które pokazały swoją siłę na egzaminach gimnazjalnych i 8 klasistów. Dzisiejsza informacja pokazuje,
że trzeba długą drogę wykonać, żeby dojść do znacznie lepszych poziomów minimalnych. Proponuje,
aby zaprosić dyrektorów szkół na komisję, aby przedstawili jaką mają koncepcję tej zmiany.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że oświata to jest proces, nie wolno
przeszkadzać, chociaż wydaje się, że są lepsze pomysły. Owszem, można by było ograniczać, gdyby
ręcznie sterowali tymi przyjęciami. Ale są w mieście stołecznym Warszawa, muszą się wpisywać w cały
system, który też jest kreowany przez Biuro Edukacji. Otworzyli możliwości, ale teraz nie ma obowiązku
nauki w szkołach ponadpodstawowych. Jeśli się okaże, że ktoś nie będzie nadążał, to nikt nie będzie
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trzymał. Oczywiście muszą zrobić wszystko, aby ten poziom był jak najwyższy. Idzie to w dobrą stronę,
patrząc nawet po wynikach ostatnich lat.
Radna Marianna Jaguścik – zauważyła, że początek jest najważniejszy i nikt jej nie przekona.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że są oddziały
integracyjne i trudniej się pracuje z taką młodzieżą, gdzie są orzeczenia. Duża jest grupa
obcokrajowców, którzy różnie są zmotywowani. Na pewno dyrektor opowie dokładnie, z głębszą analizą
tych czynników, które są znaczącymi utrudnieniami.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zauważyła, że wszyscy prą do renomowanych liceów
i nie ma tutaj tych zdolnych uczniów z wysokimi punktami, to jest straszna prawda. Ale uczniowie ze
słabszymi punktami też muszą mieć zapewnione miejsca do nauki. Czasami są dzieci, które pomimo
usilnej pracy nie osiągną więcej.
Radna Marianna Jaguścik – przypomniała, że często oceniając szkołę ocenia się nauczycieli. Jeśli
się przyjmuje do klasy, gdzie średnia będzie 50 punktów, to najlepsi profesorowie z najlepszymi
umiejętnościami nie przeskoczą pewnych spraw.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – zauważył, że wielokrotnie mówił, że nie wszyscy będą
geniuszami. A szkołę gdzieś skończyć trzeba.
Radny Maciej Jakaczyński – powiedział, że diagnozując stan edukacji dzielnicowej i oceniając go,
również dbają o warunki podnoszenia tej edukacji. Trzeba wykonać wieloletnią pracę i dobrym
początkiem byłoby poznanie pomysłu na tę pracę przez osoby zarządzające. Chciałby aby
w perspektywie 10 lat ursuskie szkoły stały się dobrymi szkołami, które będą rzeczywistą alternatywą dla
rodziców zamieszkujących w Ursusie.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że ten proces już się zaczął, ale reforma
spowodowała bardzo duże zawirowania. Nie wiedzą co przyniesie skutek tej reformy, a szczególnie ten
podwójny rocznik. Proponuje troszeczkę asertywności, posłuchania dyrektorów, kiedy będą mówić
o szczegółach. Ich zasada jest taka, żeby pomagać, nie przeszkadzać. Reagować, kiedy wymaga pomocy
dana placówka. Ale oczywiście muszą pracować nad kierunkami działania i to będą robić.
Radna Anna Lewandowska – przypomniała, że obowiązek szkolny jest do 18 roku życia, więc dzieci
muszą się uczyć i uczą się tam, gdzie jest to możliwe. Mają trudną sytuację ze względu, że są dzielnicą
obrzeżną, gdzie w rekrutacji biorą udział uczniowie z innych miast, którzy w dużej części zabierają
miejsca dobrym średniakom, które by się do nich być może zakwalifikowały i przyniosły oryginały. Może
gdyby była jakaś ewidencja dzieci z okolicy, byłoby łatwiej.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – zauważył, że warunki w ich szkołach są bardzo dobre, szkoły
są wyremontowane, dobrze wyposażone. W tej chwili wyposażana jest szkoła nr 360.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zapytała czy coś wiadomo w sprawie kursów
dokształcających rocznych, dwuletnich, kiedy będą w dzielnicy, chodzi o to co było przesłane na maila.
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Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska — odpowiedziała, że podjęli
kiedyś taką inicjatywę w 2012 roku w Zespole Szkół nr 42. Została przygotowana oferta kursów
zawodowych, ale nie było chętnych i nabory nie zostały przeprowadzone. Podali link, gdzie można
szukać i czegoś się dowiedzieć w tej sprawie.
Radna Anna Lewandowska — zauważyła, że w parku Achera trzeba zadbać o porządek. Są tam
koncerty, bardzo fajnie, ale jest wiele negatywnych komentarzy, że bałagan, śmieci, nieuporządkowany
teren i to psuje klimat tych koncertów.
Radny Maciej Jakaczyński — odpowiedział, że był na koncercie i nie potwierdza tych informacji.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień — powiedział, że zobaczy co da się zrobić, rzeczywiście nie
powinno być brudno.
Radna Anna Kałużna — zapytała, jaka jest możliwość żeby było więcej koszy na śmieci, na Osiedlu
Niedźwiadek i Gołąbki.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska — zauważyła, że niestety mieszkańcy wynoszą śmieci
z domu do koszy zamiast do altanek.
Radny Maciej Jakaczyński — zapytał, czy jest coś wiadomo na temat schroniska dla zwierząt.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień — powiedział, że w schronisku dla zwierząt, odbyła się kontrola
i okazało się, że jest tam nieporządek. Zaległość powstała, ponieważ elementy grzewcze są stare i
grzeją wszystkie pomieszczenia łącznie z boksami dla zwierząt. Będą robić wszystko, żeby ta czy inna
Fundacja prowadziła dalej tam działalność. Trzeba pomyśleć o dociepleniu budynku, to powinien być
azyl, czyli okres przejściowy, nie schronisko. Wolontariuszki, które tam pracują załatwiają na co dzień
adopcję, czy rodziny zastępcze. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z pełną obsadą Fundacji. Pani
Bożena Iwaniukowicz Przewodniczącą Komisji Dialogu im pomaga, zakomunikowała w internecie,
zebrano już ponad 1000,00 zł, na ten cel, wpłacono pierwszą ratę.
Radny Maciej Jakaczyński — poprosił o poinformowanie go o tym spotkaniu, aby mógł też wziąć
udział.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca Komisji p. Wanda
Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządziła:
Beata Chełchowska
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