P R O T O K Ó Ł nr 2/2020
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 26 lutego 2020 roku
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda Kopcińska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W obradach komisji uczestniczyli: radni, Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień, Główna
Księgowa Elżbieta Stępkowska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna
Hermanowska.
Ad. punkt 1
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – odczytała proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/2020 z posiedzenia Komisji z dnia 22 stycznia 2020 roku.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Wstępne podsumowanie programu „Zima w mieście”.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad:
(10 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku.
Protokół Nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku został przyjęty jednogłośnie bez
zastrzeżeń.
(10 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 3
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska - omówiła projekty uchwał w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.
Druk nr 99
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących

Przedmiotowa

zmiana

została

wniesiona

przez

Wydział

Budżetowo

–

Księgowy

w następujących zadaniach:
-

utrzymanie i remonty dróg gminnych – zwiększenie o kwotę 206 721,00 zł
z przeznaczeniem na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych
pod budowę dróg,

-

zarządzanie pozostałymi nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 455 789,00 zł
z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za grunty będące w wieczystym
użytkowaniu (nieruchomości niezagospodarowane) oraz na opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów przemysłowych,

-

utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – zmniejszenie o kwotę 4 376,00 zł,

-

wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności
niepodatkowych – zmniejszenie o kwotę 128 497,00 zł.

Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów
-

wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – zwiększenie o kwotę 529 637,00 zł, w związku ze
zwrotem podatku VAT z dotacji celowych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w 2019 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus.

Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok
2020 – druk 99.
(11 radnych na sali obrad)
Druk nr 100
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących
Powyższa zmiana została wniesiona przez Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na
remonty bieżące w budynkach – zwiększenie o kwotę 65 959,00 zł, w związku z wpływem na
rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ursus odszkodowania z tytułu usunięcia wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok
2020 – druk 100.
(11 radnych na sali obrad)
druk nr 102
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska – wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zmian
w planie wydatków bieżących oraz w planie dochodów:
−

W związku z wpływem w dniu 13 lutego 2020 roku na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy
Ursus odszkodowania z tytułu nie usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie

gwarancji wnosi się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 769,00 zł w zadaniu
„Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych” z przeznaczeniem na
remonty w szkołach podstawowych.
−

Wnosi się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł w zadaniu „Miejski
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” z przeznaczeniem na
ewaluację programu „Lokalny System Wsparcia" oraz na programy profilaktyczne
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dodatkowe środki finansowe na realizację
przedmiotowego zadania zostały przesunięte z Biura Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy.

Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok
2020 – druk 102.
(11 radnych na sali obrad)
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że w dniu dzisiejszym zarząd
pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Radnych Dzielnicy Ursus w sprawie zwiększenia
udzielonej pomocy rzeczowej Gminie Piastów polegającej na budowie drogi dojazdowej do
wiaduktu WD-64.
Przyjęcie informacyjne projektu uchwały, druk 103.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – poprosiła burmistrza, aby przybliżył radnym
temat przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że co jakiś czas jest aktualizowane
Studium, aby poszczególne organy mogły nad nim pracować w dzielnicach musi być podjęta
uchwała o rozpoczęciu tej procedury. Dopiero w ślad za tym będą dyskusje na temat
ewentualnych zmian, które później znajdą swoje odzwierciedlania w planach przestrzennego
zagospodarowania.
OPINIA KOMISJI:
Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia

do

sporządzania

zmiany

Studium

uwarunkowań

zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk 101.
Wynik głosowania:
10 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
(11 radnych na sali obrad)

i

kierunków

Ad. punkt 4
Wstępne podsumowanie programu „Zima w mieście”.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że akcja „Zima w mieście” przebiegła
bez problemów, nie było zgłoszonych żadnych incydentów a zaproponowane przez placówki
i jednostki zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – powiedziała,
że wszelka sprawozdawczość przedmiotowej akcji jest prowadzona w systemie ankietowym,
na bieżąco uzupełniana była frekwencja oraz podejmowane były wszystkie działania. Ogólnie
w Dzielnicy Ursus w akcji „Zima w mieście” wzięło udział 421 uczestników. W pierwszym
tygodniu akcja prowadzona była przez szkoły: nr 14, nr 382 i nr 11, w drugim tygodniu zaś
w szkołach: nr 360, nr 4, nr 2 i nr 383. W związku z małą liczbą dzieci (10 osób) w SP nr 381
podjęto decyzję o przeniesieniu uczestników akcji do SP nr 14, co ułatwiło organizację pracy
i obniżyło koszty przedsięwzięcia. Jak co roku Wydział Sportu i Rekreacji włączył się czynnie
w niniejszą akcję, zapewniając obsadę w zakresie działań i zajęć sportowych. Razem
całkowite koszty Wydziału Oświaty i Wydziału Sportu i Rekreacji wyniosły 56 900,00 zł,
z czego wynika, że dzienna stawka na 1 uczestnika biorącego udział w akcji wyniosła
135,00 zł. Pani Naczelnik podkreśliła, że w tym roku były wprowadzone zmiany w regulaminie,
polegające na tym, że to rodzice byli zobowiązani dodatkowo wnieść opłatę 10 zł dziennie za
pobyt dziecka w placówce oraz 10 zł za posiłek. Wpływy z tytułu tych opłat wyniosły około
21 000,00 zł, co stanowi około 30 % wszystkich poniesionych wydatków na ten cel. W ramach
przedsięwzięcia dzieci były w Muzeum: Narodowym, Niepodległości, Historii Żydów Polskich
Polin, Sztuki Nowoczesnej, w Centrum Technologii, w Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry,
w Centrum Nauki Kopernik, w Powiatowej Stacji SANEPID-u, w Narodowym Instytucie
Fryderyka Chopina, na Stadionie Legii, w ZOO, w Centrum NBP, w Komendzie Stołecznej
Policji, w Głównej Szkole Pożarniczej, w Akademii Sportów Plażowych, Jednostce Ratowniczo
– Gaśniczej, w Łazienkach Królewskich, w Sejmie i Senacie, brały udział w zajęciach Aikido.
Do przedmiotowej akcji przyłączyły się jak zawsze Domy Kultury „Arsus”, OSiR, Biblioteka
Publiczna, organizując zajęcia specjalistyczne. W Ośrodku Kultury „Arsus” odbywały się
zimowe warsztaty teatralne oraz projekcje filmów. Na pływalniach były organizowane zajęcia
zarówno dla grup zorganizowanych jak i odbiorców indywidualnych. Dom Kultury „Portiernia”
dla grup zorganizowanych stworzył zajęcia fotograficzne, zajęcia z tenisa stołowego i zajęcia
artystyczne „Trójwymiarowy dekoupage” oraz „Mały konspirator”. W ramach akcji prowadzone
były warsztaty ceramiczne, zajęcia rekreacyjne, gry ruchowe, zimowe zabawy teatralne
i warsztaty plastyczne. Dzieci skorzystały także z lodowisk przy SP nr 14 i przy SP nr 11.
Radna Anna Lewandowska – zapytała, czy wprowadzona symboliczna wpłata wpłynęła
w jakikolwiek sposób na frekwencję.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – zauważyła, że ciężko
jest na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Kilkoro dzieci zgłosiło się i nie przyszło,
pieniądze będą im zwrócone. Troszeczkę mniej dzieci zgłosiło się do akcji, ale nie wiadomo,
jaka była przyczyna. Być może rodzice mogli zapewnić opiekę dzieciom, a być może
skorzystali ze zorganizowanych form wypoczynku, gdzieś poza miejsce zamieszkania. Pani
Naczelnik podkreśliła również, że Dzieci, które podczas roku szkolnego mają bezpłatne posiłki
miały możliwość skorzystania z nich bezpłatnie w czasie trwania akcji „Zima w mieście”.
Ad. punkt 5
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – odczytała wniosek o nadanie Przedszkolu
nr 343 w Warszawie imienia „Na Miodowej Górce”. Takie imię zgodnie z procedurami
przedszkole sobie wybrało i prosi o pozytywną opinię.
OPINIA KOMISJI:
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie imienia Przedszkolu
nr 343 w Warszawie.
(12 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 6
Dyskusja i wolne wnioski.
Brak chętnych do dyskusji.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda
Kopcińska zakończyła posiedzenie. Na tym obrady zakończono.

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

