P R O T O K Ó Ł nr 11/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 20 listopada 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 i odczytała proponowany
porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 10/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 15 października 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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:
(11 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 10/2019 z dnia 15 października 2019 roku.
Protokół Nr 10/2019 z dnia 15 października 2019 roku został przyjęty jednogłośnie bez
zastrzeżeń.
( 11 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 3
Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Dzielnicy Ursus m,st. Warszawy.
Główna księgowa Elżbieta Stępkowska – – omówiła trzy projekty uchwał w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok.
Druk nr 81
Załącznik nr 1 – plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok – Ośrodek
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.
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Wnosi się o dokonanie zmian w planie OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na 2019 rok
polegających na zmniejszeniu kosztów rzeczowych o kwotę 292 000,00 zł i zwiększenie stanu
środków obrotowych netto na koniec 2019 roku o kwotę 292 000,00 zł. Zmiany w głównej
mierze podyktowane są rozliczeniami finansowymi z podatku VAT oraz uruchomieniem na
początku 2020 roku hali kortów tenisowych.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska - wobec braku chętnych do dyskusji poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej
m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 81.
(12 radnych na sali obrad)
Druk nr 82
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:
- prowadzenie publicznych szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę 39 900,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
- remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę
1 806,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w SP nr 383
- zarządzanie finansami oświaty – zmniejszenie o kwotę 48 000,00 zł
2. Wydział Oświaty i Wychowania:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących – zmniejszenie o kwotę 5 000,00
zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania
specjalnej nauki organizacji i metod pracy – zwiększenie o kwotę 51 600,00 zł
- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania
specjalnej nauki organizacji i metod pracy – zmniejszenie o kwotę 68 000,00 zł
- stypendia socjalne – zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł
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3. Zespół Funduszy Europejskich:
- projekty edukacyjne – oświatowe realizowane w ramach programów UE – zmniejszenie
o kwotę 323 400,00 zł. W związku z opóźniającą się decyzją Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Projektów Unijnych związaną ze zmianami we wniosku o dofinansowanie
projektu pn.: „Interaktywnie zintegrowani” dotyczącymi zakupu pomocy naukowych do
pracowni robotyki w szkołach biorących udział w projekcie wnosi się o przesunięcie
powyższej kwoty na rok 2020.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – nabycie gruntów pod drogi gminne- rozliczenie
z deweloperem – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł. Powodem przeniesienia ww. zadania
i przesunięcia środków zaplanowanych na rok 2019 jest konieczność zmiany terminu
przedmiotowej transakcji uzyskania niezbędnych opinii oraz pozwoleń.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska - wobec braku chętnych do dyskusji poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 82.
(12 radnych na sali obrad)
Druk nr 83
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
Wydział Kultury– Ośrodek Kultury „Arsus” zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem
na dotacje dla ośrodka. Środki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie koncepcji
funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów,
opracowanie strategii promocji, spotkanie inauguracyjne mające na celu poinformowanie
mieszkańców o otwarciu MAL oraz na adaptacje przestrzeni.
Dyrektor Ośrodka kultury ARSUS Bogusław Łopuszyński – poinformował, że w Dzielnicy
Ursus są dwa MAL-e. Jeden niedaleko Hennela w kawiarence Bakincooking, mieszczący do
10 osób, drugi w Ośrodku Kultury ARSUS, gdzie można organizować większe projekty. W tym
roku można było się ubiegać o 30 000,00 zł. Arsus będzie pilotował bezpłatnie, swoimi
pracownikami. Szykują część kawiarniani na górze, gdzie pomalują, wyposażą w sprzęt, pufy,
krzesełka. Będą zajęcia różnego typu artystyczne, plastyczne. Będzie to trzeci punkt miejsca
aktywności lokalnej w dzielnicy. Obiecuje, że za rok powstanie czwarte miejsca aktywności
lokalnej w Domu Kultury Miś.
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Radny Maciej Jakaczyński – zauważył, że koncepcją MAL-u w rozumieniu miasta jest
koncepcja domu sąsiedzkiego, który zakłada, że dzielnica oddaje ten lokal do zarządzania np.
dwom osobom i dedykuje im pewien budżet. To jest inne miejsce niż typowa przestrzeń w
domu kultury i ma wrażenie, że się dubluje zasoby, które już są. Zapytał, czy rozważali aby
zaprosić mieszkańców do dyskusji, żeby porozmawiać nad koncepcją funkcjonowania.
Dyrektor Ośrodka kultury Arsus– stwierdził, że właśnie dostali te pieniądze dzięki temu, że
chcą zorganizować to o czym radny teraz mówi a on jeszcze tego nie powiedział. Projekt
będzie robiony z pomocą architekta , chcą aby on pomógł im zagospodarować te przestrzenie,
gdzie będzie na stałe MAL. Spotkanie z mieszkańcami chcą zorganizować, to jest podstawa,
będzie je prowadziła pani Jaśmina Wójcik. Ma zgodę w następnym roku. Co mieszkańcy będą
chcieli, to będą realizować.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska - wobec braku chętnych do dalszej dyskusji
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019
rok – druk nr 83.
(11 radnych na sali obrad)
Ad. punkt 4
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska – przypomniała, że zwyczajem ich komisji jest
to, że dyrektorzy szkół przedstawiają wizję rozwoju swoich szkół. Poprosiła dyrektor Katarzynę
Konczewską o przedstawienie wizji Zespołu Szkól.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 Katarzyna Konczewska – poinformowała, że w tegorocznym
naborze przyjęli 14 klas pierwszych, w sumie 415 uczniów i dzieci nadal jeszcze przychodzą.
Aż 115 uczniów jest mieszkańcami ich dzielnicy. Kiedy obejmowała funkcję dyrektora w 2013
roku, szkoła liczyła 8 oddziałów, w tym momencie jest oddziałów 27 co uważa za duży sukces
szkoły. Od września uruchomili nowe kierunki wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku
pracy, poszerzyli ofertę edukacyjną szkoły o klasę technik logistyk oraz technik spedytor.
Zostało to poprzedzone dokładną analizą potrzeb rynku pracy. Nawiązali współpracę
z lotniskiem imienia Fryderyka Chopina, tam ich uczniowie będą odbywali praktyki. Na terenie
dzielnicy i okolicznych terenach znajduje się bardzo dużo firm, które świadczą usługi
logistyczne właśnie transportowe, znajduje się mnóstwo magazynów, więc jest doskonała
baza do tego, żeby nawiązać współpracę z pracodawcami. Jest to miejsce potencjalnej pracy
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dla absolwentów tych kierunków. Kształcą w zawodzie technik informatyk i klas o tym profilu
jest najwięcej. Jest to jeden z najtrudniejszych kierunków jaki jest w szkolnictwie zawodowym..
Coraz większa liczba absolwentów znajduje bardzo dobrze płatną pracę w firmach
informatycznych. Dzięki przychylności Zarządu Dzielnicy podejmuje starania o zdobywanie
środków finansowych na to, aby stale unowocześniać, zwiększać, dbać przede wszystkim
o bazę szkoły, czyli bardzo dobrych komputerów, rzutników, drukarek, ploterów, drukarki 3 D.
Bez tego nauki w tym kierunku nie ma. W tym momencie szkoła dysponuje 7 pracowniami
informatycznymi od stycznia będzie dysponowała kolejną pracownią. Ich szkoła pełni funkcję
ośrodka egzaminacyjnego, w którym można przeprowadzać egzaminy zawodowe dla zawodu
technik informatyk oraz technik organizacji turystycznej. Dla tych którzy uczą się w zawodzie
technik organizacji turystycznej też dysponują specjalistyczną pracownią, nowoczesnymi
pomocami dydaktycznymi, stanowiskiem recepcji hotelowej, stanowiskiem biura podróży.
Szkoła prowadzi bardzo efektywną współpracę z pracodawcami. Uczniowie technikum
odbywają u pracodawców praktyki. Uczniowie szkoły branżowej są przez kilka dni w tygodniu
w szkole gdzie uczą się przedmiotów teoretycznych, a przez kilka dni są właśnie na praktykach
u pracodawców gdzie zarabiają swoje pierwsze pieniądze. Współpracują z dużymi,
renomowanymi firmami, przedsiębiorstwami, hotelami. Pracodawcy są bardzo zadowoleni
z ich uczniów i bardzo często są sytuacje, że pracodawcy wybierają sobie uczniów jako
przyszłych pracowników i szkolą ich pod kątem pracy właśnie w konkretnej firmie. Uczniowie
branżowej szkoły najczęściej po ukończeniu nauki w szkole zostają u pracodawców, u których
odbywali praktyczną naukę zawodu. W szkole działa instytucja lokalna Akademia Cisco,
skierowana do uczniów właśnie w klasach technik informatyk. Tam dzieciaki zdobywają,
poszerzają swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych i mogą też
zdobywać międzynarodowe certyfikaty. W klasie technik organizacji turystycznej jest
realizowana innowacja pedagogiczna, nazywa się „ turysta dobrze poinformowany”. Jest to
swoiste połączenie informatyki z geografią tam młodzież uczy się jak wykorzystywać
nowoczesne programy, aplikacje internetowe do przygotowania i przeprowadzenia imprezy
turystyczne. W ostatnich latach w szkole były realizowane dwa duże projekty unijne, są w
kontakcie z zespołem funduszy europejskich dzielnicy i zabiegają o realizację kolejnego
projektu. Bycie w szkole to nie tylko jest nauka, ale to jest też aktywność na różnych polach.
I uczniowie zespołu szkół nr 42 są bardzo aktywni, na szczeblu lokalnym, warszawskim
i ogólnopolskim. Zdobywają pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach krasomówczych,
literackich, piosenki anglojęzycznej. Uczniowie angażują się w różnorodne przedsięwzięcia.
W ubiegłym roku nawiązali współpracę z muzeum Azji i Pacyfiku, która jest organizatorem
przedsięwzięcia „zwrotnik kultury”. Polega to na tym, że szkoły organizują jakieś wydarzenie
dotyczące kultur pozaeuropejskich. Oni takie wydarzenie zorganizowali o kulturach Inuitów,
o kulturze brazylijskiej i tajskiej. W ramach np. tego wydarzenia odbywały się warsztaty
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samby, spotkali się z panią konsul z Królestwa Tajlandii, uczyli się portugalskiego, tajskiego,
poznawali styl życia, sposób żywienia się Eskimosów, organizowali gry interaktywne. W tym
ogólnopolskim przedsięwzięciu ich szkoła zdobyła pierwsze miejsce. Mają bardzo dużo
sukcesów na rożnych kierunkach. Niewątpliwie sukcesem jest wzrastająca z roku na rok,
rosnąca liczba uczniów, którzy zdają egzaminy z kwalifikacji. Bolączką są na pewno matury,
ma tego świadomość, że bardzo słabo wypada matematyka. Wdrażają programy naprawcze,
pracują z uczniami, są nowi nauczyciele, którzy też w inny sposób może prowadzą i będą
w stanie tych uczniów zmotywować do osiągania lepszych wyników. Na tym by się chciała
skupić. W szkole nie da się z dnia na dzień czegoś zmienić, to jest proces, który trwa latami,
żeby zmienić opinię czy podejście do szkoły.
Radny Maciej Jakaczyński - podziękował za wyczerpujące informacje, które pokazują
bardzo różnorodną ofertę dla uczniów ich szkół. Zapytał, czy dobrze zrozumiał, że na 400 osób
przyjętych do szkoły około 1/4 jest z Ursusa i to jest dobry wynik . Czy w horyzoncie 2 lat jest
szansa pozwalająca radnym uwierzyć w to, że szkoła jest na ścieżce wzrostu.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 Katarzyna Konczewska – zauważyła, że jest zdecydowany
wzrost liczby uczniów przychodzących do nich ze szkół w Ursusie. Prowadzą szeroko
zakrojoną akcję promocyjną, są we wszystkich szkołach na spotkaniach z uczniami
i rodzicami, gdzie przekonują do siebie ofertą edukacyjną. Obserwuje, że z roku na rok
przychodzą do szkoły uczniowie z coraz lepszymi wynikami punktowymi. Dużo młodzieży ma
wyniki powyżej 100 punktów i są to dzieci z innym podejściem do nauki, dlatego myśli, że
wyniki matur będą coraz lepsze.
Radny Kazimierz Markowski – poprosił o wyjaśnienie, czy 100 punktów to jest dobry czy
raczej słaby wynik, bo 200 jest maksymalnie.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 Katarzyna Konczewska – odpowiedziała, że maksymalnie
jest 200 punktów, ale ponad 100 punktów, to bardzo przyzwoity wynik. Kiedy zaczynała pracę
średnia punktów uczniów przychodzących była 55 – 60. Z roku na rok przychodzą dzieci coraz
lepsze, coraz bardziej zmotywowane i świadome. Nauka w technikum jest trudniejsza od nauki
w liceum, bo dochodzą przedmioty zawodowe, dzieci siedzą w szkole po 10 godzin, trzeba
ogromnego wysiłku, żeby dyplom technika informatyka uzyskać. Zdecydowanie łatwiejszym
kierunkiem jest organizacja turystyki. Ale też mniej opłacalne patrząc w perspektywie przyszłej
pracy, bo informatyk znajdzie pracę wszędzie, turysta już niekoniecznie.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, jak wygląda sytuacja dotycząca dyscypliny obecności
uczniów, czy istnieje taki problem w ich szkole.
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Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 Katarzyna Konczewska – odpowiedziała, że istnieje, bo to
jest problem każdej średniej szkoły z wyjątkiem renomowanych liceów. Stale z tym walczą
i starają się eliminować. Szkoła nie ma możliwości skreślenia takiego ucznia z listy, wydalenia
ze szkoły. Współpracują z rodzicami, informują o każdej nieobecności. Każdy nauczyciel raz
w miesiącu składa raport frekwencji. W przypadku 50% nieobecności nieusprawiedliwionych
informują o takiej sytuacji sąd dla nieletnich i proszą o wgląd w sytuację rodzinną, czy nie ma
jakiegoś problemu. Motywują ciągle uczniów do tego, aby chodzili do szkoły, ukazują korzyści.
Dzięki tym działaniom odsetek nieobecności się zmniejsza.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – przypomniał, że początki nie były łatwe. Starali się
przygotować tyle pomieszczeń, aby szkoły mogły przyjąć 800 absolwentów i aby mogły
normalnie funkcjonować. Pani dyrektor wywiązała się na tyle dobrze ze swoich działań
otwierając rok szkolny 2019/2020, że została nominowana i otrzymała nagrodę prezydenta.
Poprosił, aby pani dyrektor powiedziała o której godzinie młodzież kończy szkołę. Temat był
szczególnie drażliwy na początku, docierały informacje że młodzież chodzi do szkoły
wieczorowej.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 Katarzyna Konczewska – stwierdziła, że wrzesień był bardzo
trudnym miesiącem. Remont pracowni zakończył się z opóźnieniem, dopiero 20 września i od
tego momentu już są normalne sale lekcyjne spełniające wszystkie wymogi pracowni
dydaktycznych. W związku z tak dużą liczbą oddziałów, które w szkole funkcjonują zmuszeni
byli wprowadzić system dwuzmianowy. Część uczniów zaczyna lekcje o 13.00 a kończy
o 19.00. Innej możliwości nie ma, szkołą wieczorową nie są. Liczba godzin lekcyjnych nie
przekracza 60 godzin dopuszczonych w prawie oświatowym.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że przygotowania do roku szkolnego
zostały wprowadzone na właściwe tory. Wszystkie placówki oświatowe realizują podstawę
programową. Od poniedziałku zaczną się egzaminy, mianowania nauczycieli, uzupełnienie
tych, które były w sierpniu.

Również została wyłoniona firma przewozowa dla osób

niepełnosprawnych, jest to ta sama firma która do tej pory funkcjonowała. Rośnie ilość dzieci
niepełnosprawnych którym trzeba zapewnić dowóz do szkół specjalistycznych na terenie
Warszawy.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – zauważyła, że brak
placówek specjalistycznych na terenie dzielnicy zaczyna być już bolączką. Przybywa dzieci
niepełnosprawnych, którym trzeba zapewnić dowóz do innych dzielnic lub poza miasto. Mają
się zmienić zwroty kosztów dla rodziców, którzy sami dowożą niepełnosprawne dzieci do
szkół. Dość poważnie odczuwa się brak placówki specjalistycznej w dzielnicy, która mogła by
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być miejscem do realizowania obowiązku szkolnego do edukacji dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Ad. punkt 5
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. punkt 6
Dyskusja i wolne wnioski.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska – poprosiła Radną Annę Lewandowską aby
podzieliła się informacją o nagrodzie dla szkoły nr 360 w konkursie ogólnopolskim.
Radna Anna Lewandowska – powiedziała, że ich szkoła w konkursie ogólnopolskim zdobyła
I miejsce w kategorii fotograficznej, a uczennica, która przygotowywała gazetkę zdobyła
II miejsce. Nagrodę będą odbierać w Muzeum Niepodległości i jest to ogromny sukces. Dużo
pracy, ale dającej jak zawsze dużo satysfakcji. Szkoła czeka na sponsora, który wydrukuje
gazetkę. Takie działania zawsze rozwijają uczniów, dają wiele umiejętności, które procentują
w obecnych czasach znacznie bardziej niż te wkute i wyuczone definicje. Poinformowała, że
w 42 numerze Głosu Nauczycielskiego, jest artykuł poświęcony ich wystąpieniu przedstawicieli
SP360 w Senacie RP, gdzie opowiadali o realizacji projektu związanego z ochroną danych
osobowych. Po pierwszym roku funkcjonowania szkoły stali się tym samym liderami i mieli
okazję opowiedzieć o swoich działaniach na forum nauczycieli z całej Polski jak to robić, jak
o tym mówić, żeby dzieci chciały słuchać.
Radny Kazimierz Markowski – zapytał kiedy w szkole nr 360 będzie internet, szkoła jest
supernowoczesna a internetu do tej pory nie ma i rodzice się dopytują.
Radna Anna Lewandowska – odpowiedziała, że rzeczywiście szkoła do tej pory nie
dysponuje stałym łączem i nie ma dostępu do internetu. Sprawa wbrew pozorom jest
skomplikowana, pani dyrektor nie była w stanie uporać się technicznymi problemami, które się
pojawiły. Firma z którą wcześniej była podpisana umowa, zapewne nie miała w

swoim

projekcie tak znacznego wydatku, jakim jest doprowadzenie światłowodu i internetu. Szkoła
i dyrektor robi wszystko, aby jak najszybciej móc go podłączyć, odbyły się rozmowy w tym
kierunku.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że nie nadzorował tej budowy i nie wie jak
to się stało, że nie ma światłowodu.
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Może dyrektor podejmie działania i podpisze umowę z inną firmą, która zapewni dostęp do
internetu, jest przecież teraz wiele innych możliwości.
Radna Anna Lewandowska – odpowiedziała, że technicznie w tym budynku nie ma
możliwości funkcjonować na takim łączu mobilnym. Funkcjonuje tak sekretariat i pokoje
administracji, ale szkoła nie może funkcjonowała na takich parametrach. To jest kilkadziesiąt
sali. Jest przygotowana serwerownia, centrala, która czeka żeby spiąć technicznie to co
zostanie doprowadzone z zewnątrz. Takie projekty są przygotowywane na kilka lat wcześniej,
a szkoła powstała w ciągu 1,5 roku. Podkreśliła, że to jest jej opinia i wiedza na ten temat.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że postara się przed sesją rozpoznać tą
sprawę i przekazać informację.
Radny Adam Chmielewski – zapytał, czy do końca roku wyrobią się z remontami w szkołach,
szczególnie w obiektach sportowych.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że są jakieś problemy z wykonawcą na
Konińskiej, poinformuje o tym na sesji.
Radna Aneta Wachnicka – zapytała, czy już jest coś wiadomo na temat działalności gabinetu
stomatologicznego w szkole przy Konińskiej, czy konkurs został rozstrzygnięty.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że Warszawskie Centrum Medyczne,
w tym stomatologia uzyskało kontrakt, jednak Biuro Edukacji uznało, że to oni będą
podpisywać. Tak więc porozumienie zawarte w tej chwili nie obowiązuje, czekają na jednolite
porozumienie ze wszystkimi. Gabinet jest przygotowany, czeka na działanie.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty
p. Wanda Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
Protokół sporządziła:
Beata Chełchowska /-/
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