P R O T O K Ó Ł nr 3/2020
z dnia 11 marca 2020 r.
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Oświaty oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Obradom przewodniczyli: Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty
oraz Kazimierz Markowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej.
(Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu).
W obradach komisji uczestniczyli: radni, Burmistrz Bogdan Olesiński, 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 – przywitała wszystkich przybyłych na
wspólną komisję i odczytała porządek obrad dla Komisji Oświaty, poddając go pod
głosowanie.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok - w ramach
kompetencji komisji.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła porządek obrad:
( 9 radnych na sali posiedzeń)
Przewodniczący Komisji Kazimierz Markowski - przywitał wszystkich przybyłych na
wspólną komisję i odczytał porządek obrad dla Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, poddając go pod głosowanie.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok - w ramach
kompetencji komisji.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
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5. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej jednogłośnie
przyjęła porządek obrad:
( 8 radnych na sali posiedzeń)
Ad. PUNKT – 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok - w ramach
kompetencji komisji.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – omówiła wykonanie budżetu za 2019 rok.
Dochody bieżące planowane były w kwocie 34.001.785 zł. Wykonanie planu dochodów
wyniosło 28.233.913,91 zł – co stanowi 83%. Wyjaśniła, że w ramach dochodów bieżących
zbierane były podatki, opłaty lokalne, dochody z mienia, pozostałe dochody i dochody
majątkowe.
Wydatki bieżące planowane były w kwocie 279.438.461 zł. Wykonanie planu wydatków
wyniosło 276.037.947,26 zł – co stanowi 98,8 %, z czego:
−

Transport i komunikacja – 98,6%,

−

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 88%,

−

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,9%,

−

Edukacja – 99,3%,

−

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 100%,

−

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 99,8%,

−

Rekreacja, sport i turystyka – 98,2%,

−

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 98,4%,

−

Zarządzanie strukturami samorządowymi – 96,6%,

−

Finanse i różne rozliczenia – 84,6%.

Wydatki majątkowe planowane były w kwocie 38.530.284 zł. Wykonanie planu wydatków
majątkowych wyniosło 31.066.167,26 zł – co stanowi 80,6%.
Po przedstawieniu danych dotyczących wykonania budżetu za 2019 r., zwróciła się do
radnych, czy mają jakieś pytania do omawianego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – zapytała, czy członkowie Komisji Oświaty
mają jakieś pytania,czy wszystko jest zrozumiałe i przystąpiła do głosowania.
OPINIA KOMISJI (Oświaty):
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy
za 2019 rok
(10 radnych na sali posiedzeń).
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Przewodniczący Komisji Kazimierz Markowski – zapytał, czy członkowie Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej mają pytania w związku z omawianym projektem
uchwały.
Radny Stanisław Jasiński – poprosił o informację z czego wynika tak niskie wykonanie
budżetu w zakresie wydatków majątkowych.
Burmistrz Bogdan Olesiński – stwierdził, że jego zdaniem 80% poziom wykonania
inwestycji dzielnicowych nie można określić jako niski. Największy wpływ na niniejszy
poziom miała sprawa budowy przedszkola przy ulicy Hennela. Firma zażyczyła sobie wypłaty
dodatkowych środków finansowych za dodatkowe prace, których nie przewidziała,
co w opinii Zarządu było zupełnie niezasadne. Dla przypomnienia roboty były prowadzone
przez wykonawcę realizującego całą inwestycję w systemie „Projektuj i buduj”, czyli
większość

odpowiedzialności

za

przebieg

prac

ponosi

on

sam.

W

założeniach

przedmiotowego systemu, firma sama robi też badania, projektuje i wykonuje. Firma ta
zażądała od Urzędu Dzielnicy dużej dopłaty twierdząc, że wiele rzeczy, było jej wcześniej
nieznane. Dlatego Zarząd Dzielnicy podjął decyzję o rozwiązaniu z nią umowy. Na obecną
chwilę prowadzona jest procedura wyłaniania nowego wykonawcy, którego zadaniem będzie
dokończenie przedmiotowej inwestycji. Drugą sprawą jest zabezpieczenie środków
finansowych w kwocie 800 000 zł na wykup kolekcji po byłych Zakładach Mechanicznych
„Ursus”, to też jest duża suma, która nie została wydatkowana z przyczyn niezależnych od
Dzielnicy, dlatego uważa, że wykonanie budżetu jest naprawde dobre.
Radny Dariusz Grylak – poprosił o informację czy zakup kolekcji znajduje się w wydatkach
na kulturę czy w wydatkach na inwestycje.
Burmistrz Bogdan Olesiński – poinformował, że są to wydatki inwestycyjne w dziale
kultura.
Przewodniczacy Komisji Kazimierz Markowski – zauważył, że nikt nie zgłasza pytań do
omawianego tematu dlatego przeszedł do głosowania.
OPINIA KOMISJI (Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej):
Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st.
Warszawy za 2019 rok.
Wynik głosowania:
8 osób za, 4 osoby wstrzymały się od głosu
(12 radnych na sali posiedzeń).
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Ad. PUNKT – 3
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – przekazał informację, że w związku z zagrożeniem
koronawirusem w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z dyrektorami wszystkich placówek
oświatowych. Podjęte zostały stosowne decyzje, które szczegółowo przedstawi Pani Joanna
Hermanowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała,
że w dniu dzisiejszym Minister Edukacji Narodowej zadecydował o zawieszeniu do dnia 25
marca br. zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Dwa dni, dzisiejszy i jutrzejszy są
dedykowane rodzicom, aby zorganizowali opiekę dla dzieci. Obecna sytuacja wynika
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nauczyciele pozostaną
w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie będą w tym
okresie świadczyć pracę. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące
materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. W szkołach prowadzących
kształcenie zawodowe oraz w Centrach Kształcenia Zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy
również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych
szkół pierwszego stopnia, będący młodocianymi pracownikami nie będą uczęszczać do
szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych
zasadach. Od 16 marca będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Należy śledzić na bieżąco
komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej o sytuacji epidemiologicznej kraju oraz sprawdzać komunikaty wysyłane przez
system informacji oświatowej. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy
nie będzie lekcji w szkole oraz pamiętać o bezpieczeństwie. Trzeba unikać miejsc, gdzie są
duże skupiska ludzi np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe. Przerwa
w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, w tym czasie można
uzupełnić swoje wiadomości, rozwijać kompetencje, skorzystać z darmowej platformy
e-podręczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez swoich nauczycieli. Bezwzględnie
należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Nauczycieli zachęca
się, aby wspierali uczniów i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.
Rekomenduje

się

wykorzystanie

w

tym

celu

następujących

rozwiązań:

dziennik

elektroniczny, strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej, mailing do
rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do
młodzieży. Na Platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej e-podręczniki.pl są udostępnione
materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów.
E-podręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych sprawdzonych zgodnych z aktualną podstawę
programową materiałów edukacyjnych. Podsumowując, powiedziała, że w trosce o nas
wszystkich aby się zabezpieczyć przed koronawirusem należy często myć ręce przy użyciu

4

mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta, nos oraz zachować co najmniej metr
odległości od osób, które kaszlą i kichają. Osoby wracające z regionów zarażonych
koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację Sanitarno Epidemiologiczną
lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno - zakaźnego.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że wczoraj zostały w dzielnicy zamknięte
2 szkoły, budynki mają być poddane dezynfekcji, ponieważ powstała sytuacja, która skłoniła
Urząd Dzielnicy oraz Dyrektorów placówek do podjęcia takiej decyzji.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – przekazała
informację, że wczoraj otrzymaliśmy wiadomość od Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Pani
Katarzyny Konczewskiej, że w szkole przebywa uczennica, której mama wróciła z terenu na
którym występuje koronawirus. Na lotnisku dostała informację, żeby się poddała
kwarantannie, ale jej córka przyszła do szkoły. Powstała więc obawa, czy rodzina ta nie jest
zarażona. Pani dyrektor kontaktowała się z SANEPID-em w celu uzyskania informacji, jakie
procedury ma podjąć. Dziecko zostało odizolowane od innych dzieci i po 2 godzinach
zabrane do domu. Pracownicy SANEPID-u przeprowadzili wywiad z tą rodziną, zalecili
wykonać w szkole dezynfekcję. Zalecono zamknąć wszystkie 3 budynki tj.: Zespołu Szkół
łącznie z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, w których pomieszczenia zostaną
zdezynfekowane, następnie sprzątnięte i wywietrzone.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Markowski – poprosił o informację, jak mają wyglądać
zajęcia na tych platformach e-learningowych.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – powiedziała, że na
dzisiejszym spotkaniu dyrektorzy zdecydowali, że spotkają się z Radami Pedagogicznymi
i ustalą w jaki sposób ma to wyglądać. Są specjaliści informatycy w szkołach i na pewno
uporają się z tym problemem. Można rownież korzystać z platformy e-podręczniki na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Markowski – zapytał, jakie sa możliwości techniczne,
bo platforma e-podręczniki nie służy do nauki, są tam materiały i e-książki.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że w dniu dzisiejszym wiele zadań jest
przekazywanych uczniom pocztą elektroniczną i zwrotnie też w ten sposób nauczyciele
przyjmują odpowiedzi.
Radny Adam Chmielewski – powiedział, że jest do granic zaniepokojony tą sytuacją. Czytał
artykuł, jak było we Włoszech, kiedy zamknieto szkoły i gdzie ta młodzież się znalazła.
Czy ktoś będzie młodzież kontrolował, aby zachowywali się rozsadnie i mądrze. Boi się, aby
uczniowie nie pomyśleli, że mają wakacje i nie zaczęli się tłumnie spotykać np. w galeriach
i innych publicznych miejscach, o ile te nie zostaną zamknięte.
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Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – stwierdzil, że jest to bardzo wyjątkowa sytuacja.
Odwołuje się wszelkiego rodzaju zgromadzenia, spotkania, po to, aby chronić społeczeństwo
przed przenoszeniem koronawirusa. Rodzice muszą teraz stanąć na wysokości zadania
i zorganizować dzieciom ten czas, tak aby były bezpieczne. Rodzice dzieci do 8 lat mogą
skorzystać z zasiłku, do którego mają prawo.
Radny Paweł Dilis – poinformował, że sytuacja jest nadzwyczajna, bardzo dynamiczna,
nie jest się w stanie wszystkiego przewidzieć, czy też mieć jakieś rozwiązania prawne.
Trzeba się odwołać do rozsądku społeczeństwa, bo bez tego się nie da. Osobiście uważa,
że nie powinno się robić w tym momencie nawet małych imprez typu urodziny, imieniny.
Trzeba się izolować, bo sytuacja jest wyjątkowa i należy się zachowywać odpowiedzialnie.
Chiny poradziły sobie, jest już dużo mniej zachorowań, ale tam była bardzo duża presja
i gigantyczne kary za opuszczenie kwarantanny. Ma nadzieję, że uda się w Polsce też nad
tym zapanować. Dobrze, że wcześniej się myśli o takich rzeczach i od początku
przeciwdziałamy, chociaż nie ma jeszcze tej magicznej liczby 100 osób, które zachorowały.
Trzeba rozmawiać i mieć tą świadomość, że wirus jest naprawdę groźny. Jako lekarz
absolutnie nikogo nie straszy, ale trzeba sobie zdać sprawę, że przeglądając, słuchając
radia, telewizji czasami są bardzo różne, sprzeczne informacje na temat tego wirusa.
Tak naprawdę nie ma na czym się oprzeć, nie ma twardych dowodów, wirus ten nie jest do
końca zbadany. Dlatego jest sytuacja wyjatkowa, być może już nie długo będzie kolejna
wiedza na jego temat, która może zmienić ten fakt.
Radna Anna Lewandowska – odniosła się do tego, że pojawił się problem z punktami
dziennego opiekuna. Rodzice otrzymali informację z ZUS-u, że nie otrzymają tej kwoty 80 %.
Nie chodzi tu o dzieci do ósmego roku życia tylko o to, że w/w punkty nie są placówkami
oświatowymi i ZUS odpowiedział, że jeżeli przyniosą oświadczenie, że dziecko w tym czasie
ma zamknięty punkt, to tych pieniędzy nie dostaną. Jest to sprawa na szybko, do jakieś
interwencji, oczywiście nie na poziomie rady tylko na poziomie państwa. Żeby rodzicom,
którzy korzystają z tych punktów dziennego opiekuna umożliwić też uzyskanie zasiłku.
Powiedziała, że platforma o której Pani Naczelnik Joanna Hermanowska mówiła, działa od
bardzo dawna, tam jest rzeczywiście mnóstwo ćwiczeń i dziecko wykonujące dany zakres
materiału z wybranego przedmiotu powtarzając zdobyte informacje może uczyć się
i opanować podstawę programową.
Ad. PUNKT – 4
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. PUNKT – 5
Dyskusja i wolne wnioski.
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Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – przekazała informację, że instruktor
harcerstwa Pani Katarzyna Winek zgłosiła gotowość dorosłych instruktorów do pomocy.
Gdyby zaistniała taka sytuacja, że trzeba objąć pomocą osoby starsze, zrobić zakupy, to oni
chętnie w tym pomogą i proszą o kontakt.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że dobrze by było skierować Panią
Katarzynę do OPES-u, ponieważ podjęli decyzję o niefunkcjonowaniu zarówno dziennego
domu pobytu seniorów jak i domu środowiskowego przy ulicy Prawniczej, dlatego harcerze
mogliby dostarczać posiłki seniorom do domów.
Radny Dariusz Grylak – powiedział, że na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej i Krawczyka
wisiało lustro na słupie telefonicznym, które było bardzo przydatne dla wyjeżdżających. Słup
został wymieniony i lustro już nie wróciło na swoje poprzednie miejsce. Poprosił
o interwencję w tej sprawie.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda
Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodniczący Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej Kazimierz Markowski zakończył posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
/-/ Kazimierz Markowski
Protokół sporządziła:
Beata Chełchowska /-/

7

