P r o t o k ó ł nr 8/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 21 sierpnia 2019 roku
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Ad. punkt 1
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska – przywitała wszystkich i odczytała
proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 7/2019 z posiedzenia komisji z dnia 10 lipca 2019 roku.
3. Bieżące informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
4. Bieżące informacje na temat Akcji „Lato w mieście”.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad:
( 9 radnych na sali posiedzeń).
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nr 4/2019 z dnia 10 lipca
2019 roku.
Protokół Nr 7/2019 z dnia 10 lipca 2019r. został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń.
(9 radnych na sali posiedzeń).
Ad. punkt 3
Bieżące informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Z-ca

Burmistrza

Wiesław

Krzemień

–

poinformował,

że

nabór

do

szkół

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbył się zgodnie z ich planami. Poprosił
o udzielenie szczegółowych informacji na ten temat przedstawiciela Wydziału Oświaty
i Wychowania.
Zbigniew Konczewski – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania – przypomniał, że
są jeszcze na etapie okresu rekrutacji, 19 sierpnia były opublikowane listy osób
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zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Do 27 sierpnia osoby zakwalifikowane
potwierdzają chęć uczęszczania do klas w ich szkołach, 28 sierpnia kończy się rekrutacja
uzupełniająca. Na dzień dzisiejszy w liceum po szkole podstawowej i gimnazjum łącznie
przygotowano 306 miejsc. W Technikum nr 8 przygotowano tych miejsc 408 i w szkole
branżowej 60 miejsc. Wszystkie miejsca w ich szkołach są zajęte, czekają jeszcze na
dostarczenie oryginałów, dokumentów świadectw i egzaminów. Stan po zakończeniu
rekrutacji podstawowej wygląda w sposób następujący: osób przyjętych, z dostarczonymi
dokumentami w liceum po szkole podstawowej - 103 osoby, zostało do rekrutacji
uzupełniającej 67 miejsc. Po gimnazjum przyjętych - 96 osób, zostało wolnych 40 miejsc. Do
technikum po szkole podstawowej przyjętych jest 168 osób, 36 wolnych miejsc, po
gimnazjum do technikum przyjętych jest 180 osób, 20 wolnych miejsc. Do szkoły branżowej
po szkole podstawowej 23 osoby przyjęte, 7 wolnych miejsc i po szkole gimnazjalnej 26 osób
przyjętych, 4 wolne miejsca.
Radny Kazimierz Markowski – zapytał ile jest w szkołach oddziałów.
Zbigniew Konczewski – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania – odpowiedział, że
w liceum oddziałów jest 9, 4 oddziały po szkole podstawowej i 5 po gimnazjum, w technikum
oddziałów jest 12, 6 po szkole podstawowej i 6 po gimnazjum. Po 1 oddziale w szkole
branżowej, 1 po podstawowej i 1 po gimnazjum. W zespole szkół nr 42 jest 14 klas na dzień
dzisiejszy, w liceum pierwszych klas jest 9. Odczytał najświeższe informacje z rekrutacji
uzupełniającej z osób zakwalifikowanych i punktacji: w liceum do klasy Ia po szkole
podstawowej zakwalifikowano 11 osób, przydział punktowy min. liczba 78,1 maks.147
punktów. Klasa Ib 10 osób, przydział punktowy min. liczba 78,5 maks. 127,5 punktów. Klasa
Ic 15 osób min. liczba 72,5 maks. 156,65. Klasa Id 13 osób min. 80,65 maks.134,15
punktów, Ie min. 84,35 maks.125,65. Po gimnazjum do Ia min. liczba z rekrutacji
uzupełniającej 82,2 maks. 121,6, klasa Ib min. 89,8 maks. 131,81, do Ic min 92,2 maks.
118,4, klasa Id min 90,8 maks. 118,6 punktów. W technikum w rekrutacji uzupełniającej dla
absolwentów szkół podstawowych do klas technik informatyk min. 90,65 maks. 147 punktów,
do klasy technik organizacji turystyki, przyjęto 1 osobę min 49,25 punktów. W klasie technik
logistyk min. liczba punktów 78,2 maks. 124,5. W klasie technik spedytor nie mam punktów,
są zakwalifikowani tylko obcokrajowcy, u nich nie są w stanie punktów naliczyć. Do szkoły
branżowej po podstawówce min. 49,25 maks. 63,35. Po gimnazjum do technika informatyka
min. 82,2 maks. 159,4, do technika organizacji turystyki min. 54,4 maks. 107,4, technik
logistyk min. 63,6 maks. 72,6 i do szkoły branżowej min. 45,4 maks. 82,4. W przypadku tych
3 szkół są jeszcze takie nieformalne listy oczekujących dzieci, które nie zostały
zakwalifikowane, bo już nie było miejsc a oczekują w kolejce. Jeżeli ktoś nie potwierdzi, to

2

wtedy pojawi się szansa na przyjęcie. W połowie września kiedy zakończy się ten cały ruch
kadrowy będzie już wiadomo ile uczniów będą liczyły poszczególne klasy.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – przypomniał, że były rożne etapy, najpierw jak
zabezpieczyć miejsca dla uczniów, nie tylko z ich dzielnicy. Był apel ze strony władz
Warszawy, żeby przygotować jak najwięcej miejsc. W następnym etapie okazało się, że
zabraknie 3 000 miejsc. Ostatecznie zostało 6 000 wolnych miejsc, działo się to pod presją
polityki. Apeluje, żeby to wszystko wziąć pod uwagę jak się wyciąga różne wnioski. Nie jest
powiedziane, że dzieci, które mają 70 - 80 punktów będą się źle uczyły. Być może te dzieci
z bardzo małą ilością punktów nie poradzą sobie, nie zakwalifikują się do dalszej nauki
i wtedy alternatywą jest szkoła branżowa. W szkolnictwie w Warszawie brakuje ponad
3 000 nauczycieli, u nich na szczęście są to pojedyncze przypadki, dyrektorzy dołożyli
starań, aby zapewnić kadrę do pracy.
Zbigniew Konczewski – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania – zauważył, że
różnie się mówi o ich szkołach na rynku, ale jak widzi jest progres i zmiana nastawienia.
W mieście stołecznym Warszawie jest za dużo przygotowanych miejsc w stosunku do
kandydatów. U nich na dzień dzisiejszy wszystkie 3 szkoły jeśli chodzi o zakwalifikowanych
są zapełnione, są listy oczekujących. W rekrutacji uzupełniającej do zespołu szkół było 140
chętnych a miejsc wolnych 60, do liceum było ponad 100 osób chętnych. Zainteresowanie
jest bardzo duże, w szczególności mieszkańców Ursusa.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że jest progres, a jeszcze nie dawno dla
ratowania kadry i utrzymania liceum były przyjmowane dzieci z punktacją 40 -50 punktów,
w tej chwili wszystko idzie w dobrym kierunku.
Ad. punkt 4
Bieżące informacje na temat Akcji „Lato w mieście”.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że z informacji jakie posiadają
i z wizyt gospodarskich jeśli chodzi o akcję „Lato w mieście” wynika, że mają duże
doświadczenie, dużo dzieci korzysta, jest dużo zajęć, wyjazdów.
Zbigniew Konczewski – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania – powiedział, że
największym sukcesem akcji „Lato w mieście” jest to, że wszystkie osoby, które chciały
uczestniczyć, znalazły miejsce w ich ośrodkach i mogły uczestniczyć. W SP nr 11 gdzie
akcja trwała od 24 czerwca do 19 lipca średnio codziennie w tej akcji uczestniczyło od 90 do
103 osób dziennie. W SP nr 382 akcja w tym samym terminie, dziennie uczestniczyło od 90
do 123 osób. W SP nr 4 akcja trwała dłużej, od 24 czerwca do 26 lipca uczestników było od
46 do 90 dziennie. W SP nr 383 akcja od 27 lipca do 9 sierpnia, uczestników dziennie było
od 38 do 52. W sierpniu SP 360 są zestawienia dzienne: 5 sierpnia 41 osób, 6 - 48, 7 – 46,
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20 -58, 21 – 54. W SP nr 2 , 12 sierpnia było 36 uczestników, w dniu wczorajszym
i dzisiejszym uczestników 60. W SP nr 14, 29 lipca w 1 dniu akcji 90, w dniu wczorajszym
100, a w dzisiejszym 95 osób . Wszystkie zestawienia pojawią się w połowie września,
będzie raport. Z Biura Edukacji były bilety na wejścia, dzieci były w Centrum Naukowym
Kopernik, w Muzeum Narodowym, w Muzeum Żydów Polskich Polin, w Muzeum Łazienki
Królewskie, w Muzeum Wojska Polskiego, w Dziecięcych Ogrodach Muzycznych. Dzieci
miały spotkania z Komendą Stołeczną Policji, Sanepidem, także Tramwaje Warszawskie
zorganizowały spotkania w których uczestniczyli. Urząd Dzielnicy Ursus i

instytucje

współpracujące z urzędem, zapewniły również atrakcje, czyli np. wizyty w Arsusie, na
różnego rodzaju przedstawieniach i filmach, wyjścia na basen. Zajęcia organizowane na
miejscu w placówkach, czyli rożnego rodzaju teatrzyki, zajęcia sportowe, plastyczne,
muzyczne, komputerowe, były też takie innowacyjne szkółki psów, jak postępować z małymi
pieskami.
Radny Adam Chmielewski – zapytał, czy w ich dzielnicy OSiR prowadził akcję „Lato
w mieście” i czy są zatrudnione osoby na umowę zlecenie do tej akcji, jaka jest stawka za
godzinę dla takiej osoby.
Zbigniew Konczewski – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania – odpowiedział, że
OSiR współpracuje z nimi, nie ma takich osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Do akcji
„Lato w mieście” zatrudnia jeszcze Wydział Sportu i to są osoby, które pracują w punktach
stacjonarnych, ale prowadzą te zajęcia sportowe. Nie wie, jakie są stawki. Dla nauczycieli
zatrudnionych na umowę zlecenie przez Wydział Oświaty stawka jest 25 zł.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał czy ta stawka 25 zł jest stawką ogólną dla całej
Warszawy.
Zbigniew Konczewski – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania – odpowiedział, że
to jest ich stawka, w Warszawie maksymalna stawka podobno wynosi 28 zł, to są stawki
brutto.
Ad. punkt 5
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że w zeszłym tygodniu została
wybrana na dyrektora Przedszkola nr 441 przy ul. Wojciechowskiego nauczycielka
z Przedszkola nr 219. Jest to osoba bardzo konkretna, została wybrana jednogłośnie. W tej
chwili przebiegają egzaminy na nauczycieli mianowanych, w tym roku jak na razie jest 40
wniosków a jeszcze prawdopodobnie spłyną następne. Na razie 15 nauczycieli uzyskało tytuł
nauczyciela mianowanego.
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Główna księgowa Elżbieta Stępkowska – omówiła proponowane projekty uchwał.
Druk nr 58
Wydział Infrastruktury:
- remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zmniejszenie o kwotę
1 879 766,00 zł
Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie powyższej kwoty na realizacje
następujących zadań inwestycyjnych:
- kwota 663 229,00 zł na utworzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa budynku SP nr 14
w zakresie zapleczy sanitarno – socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno –
wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie”
- kwota 669 222,00 zł na utworzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji
deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie SP nr 381 przy ul. Drzymały 1
w Warszawie”
- kwota 547 315,00 zł na utworzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa placów zabaw
z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga w Warszawie”.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
Wydział Infrastruktury:
- budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią
kolejową Warszawa – Katowice – zmniejszenie o kwotę 432 131,00 zł i przesunięcie
kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020.
- budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla
drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej – zwiększenie
o kwotę 81 824,
- budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł,
- realizacja projektu „Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie
SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania” – zmniejszenie o kwotę
40 000,00 zł.
- realizacja projektu „Boiska dla Warszawy – Warszawska 63” – zmniejszenie o kwotę
1 824,00 zł,
- infrastruktura dla dzieci i młodzieży – realizacja projektów – zmniejszenie o kwotę
110 000,00 zł,
- przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy
ul. Keniga 16 w Warszawie – zwiększenie o kwotę 547 315,00 zł,
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- przebudowa budynku SP nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno–socjalnych oraz montaż
wentylacji nawiewno–wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego
10 w Warszawie – zwiększenie o kwotę 663 229,00 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie SP nr 381
przy ul. Drzymały w Warszawie – zwiększenie o kwotę 669 222,00 zł,
- budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego – zmniejszenie o kwotę 3 400 000,00 zł
i przesunięcie kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 58.
( 11 radnych na sali posiedzeń).
Druk nr 59
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:
- remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę
3 051,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w Przedszkolu nr 418,
- projekty edukacyjno – oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej
– zwiększenie o kwotę 33 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu
UE pn.: „Interaktywnie zintegrowani”.
2. Wydział Infrastruktury:
- zarządzanie pozostałymi nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00 zł,
- remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę
1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych.
3. Zespół Funduszy Europejskich:
- fundusz wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 103 804,00 zł z przeznaczeniem na
dodatki motywacyjne dla pracowników obsługujących nowy projekt UE pn.:
„Interaktywnie zintegrowani”,
- projekty edukacyjno – oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej
– zwiększenie o kwotę 679 501,00 zł na realizację nowego projektu UE
pn.: „Interaktywnie zintegrowani”.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 59.
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(11 radnych na sali posiedzeń).
Druk nr 60
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
Wydział Oświaty i Wychowania:
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły i z powrotem
w kresie wrzesień – grudzień br.
- stypendia socjalne – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 60.
( 11 radnych na sali posiedzeń).
Druk nr 61
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
Wydział Zasobów Lokalowych
- rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi – zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
Wydział Administracyjno – Gospodarczy / Wydział Informatyki
- zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł
z przeznaczeniem na rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus
SQL służącego do ewidencji czynszów, kosztów, mediów, o nową funkcjonalność, która
po jej wdrożeniu umożliwi generowanie deklaracji za wywóz odpadów komunalnych dla
użytkowników w lokalach komunalnych
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 61.
( 11 radnych na sali posiedzeń).
Druk nr 62
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
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1. Wydział Infrastruktury
-

utrzymanie i remonty dróg gminnych – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

-

utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę
100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.

2. Wydział Oświaty i Wychowania
-

dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zmniejszenie o kwotę 8 194,00 zł,

-

dotacje dla niepublicznych gimnazjów – zwiększenie o kwotę 8 194,00 zł.

Załącznik nr 2 – plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok:
Kwotę wynikającą ze zwiększenia przychodów własnych OSiR proponuje się przeznaczyć na
zakupy inwestycyjne:
- zakup maszyn czyszczących na pływalnie Skalar i Albatros, korty tenisowe, zaplecze
stadiony niezbędnych do utrzymywania prawidłowej czystości,
- zakup

samochodu

dostawczego

(obecny

samochód

dostawczy

jest

mocno

wyeksploatowany, a jego kolejne naprawy są ekonomicznie nieuzasadnione),
- zakup kosiarki wrzecionowej z przeznaczeniem do pielęgnacji zieleni na terenie OSiR.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 62.
( 11 radnych na sali posiedzeń).
Druk nr 63
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Wydział budżetowo – księgowy.
- wniesienie opłat za działki wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu
Państwa zwiększenie o 79 193 000.00 zł
2. Wydział sportu i rekreacji.
- podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia w tym zawodnictwo
sportowe - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w tym: zawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży kwota 45 000,00 zł na program: „Otwarte hale, sale, baseny i boiska
sportowe” oraz 5 000,00 zł na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla
mieszkańców.
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Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 63.
(11 radnych na sali posiedzeń).
Ad. punkt 6
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. punkt 7
Dyskusja i wolne wnioski.
Radny Maciej Jakaczyński – poprosił o informacje dotyczące inwestycji na Hennela, jaki
jest stan na dzień dzisiejszy, oraz zapytał czy spotkanie z dyrektorami szkół o które prosił na
ostatniej Komisji Oświaty odbędzie się.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – odpowiedziała, żeby pozwolić im rozpocząć
rok szkolny i na pewno poproszą, bo zawsze przychodzą na komisję.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że jeśli chodzi o Hennela, to
w dalszym ciągu czekają. W tej chwili następuje wymiana korespondencyjna, nastąpiło
wezwanie do wykonania prac, zobaczą w jakim to pójdzie kierunku. Prawdopodobnie trzeba
będzie wejść na drogę sądową i sąd rozstrzygnie.
Radny Maciej Jakaczyński – zauważył, że w takim razie przetargu nie można ogłosić.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że nie można przetargu ogłosić,
dopiero jeśli ktokolwiek by odstąpił od umowy. Wszystko jest w zawieszeniu, trzeba
cierpliwie czekać. Na spotkanie z dyrektorami mogą się umówić pod koniec września, kiedy
już będzie zorganizowany nowy rok szkolny 2019/2020.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty
p. Wanda Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
Stenogram sporządziła:
Beata Chełchowska /-/
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