P R O T O K Ó Ł nr 4/2020
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 25 maja 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 – przywitała wszystkich i odczytała
proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzenia komisji z dnia 26 lutego 2020r. oraz z dnia
11 marca 2020r.
3. Informacja Zarządu o działalności placówek oświatowych w czasie pandemii.
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 uczestniczących w posiedzeniu, 1 radny z powodu usterki technicznej nie wziął
udziału w głosowaniu)
Ad. punkt 2
Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzenia komisji z dnia 26 lutego 2020r. oraz z dnia
11 marca 2020r.
Protokół Nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku został przyjęty jednogłośnie bez
zastrzeżeń.
( 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu)

Protokół Nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020 roku został przyjęty jednogłośnie bez
zastrzeżeń.
( 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu)
Ad. punkt 3
Informacja Zarządu o działalności placówek oświatowych w czasie pandemii.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – zapewnił, że placówki oświatowe przy wsparciu
Wydziału Oświaty i Wychowania są przygotowane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w przyjęciu
dzieci przedszkolnych i szkolnych. Poprosił, aby pani naczelnik przekazała wszystkie
informacje na ten temat.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że
jako dzielnica, chcą aby wszystkie dzieci miały zapewniony dostęp do nauki zdalnej dlatego
też zarząd podjął decyzję o doposażeniu szkół w sprzęt komputerowy. Zostało zakupionych
158 laptopów dla szkół, aby nauczyciele przekazali uczniom, którzy ich nie posiadają.
Z inicjatywy Biura Edukacji włączyli również wsparcie dożywiania uczniów, których rodzina
jest w trudnej sytuacji finansowej. Co tydzień firma Eurest przygotowuje paczki dla 47 rodzin,
które są tak skalkulowane, aby codziennie można było zrobić ciepły posiłek dla dzieci. Miasto
stołeczne w ramach przetargu zakupiło środki ochrony osobistej i przekazało dzielnicom
w kilku transzach. W pierwszej transzy były 153 pojemniki 5 litrowych płynów do dezynfekcji
rąk, w kolejnej transzy 306 pojemników, w następnych transzach: 4 100 sztuk maseczek
jednorazowych, 4 680 sztuk masek wielorazowych, 87 800 sztuk rękawiczek jednorazowych,
900 sztuk przyłbic, 1000 sztuk fartuchów ochronnych i 64 dozowniki do płynów. Te środki
zostały rozdzielone pomiędzy przedszkola, szkoły i poradnię. Następna dostawa z kolei to 92
pojemniki 5 l do odkażania powierzchni. Przeprowadzone zostało ozonowanie powierzchni
wokół placówek, ozonowanie sprzętów na placach zabaw, tak żeby jak najlepsze warunki
i bezpieczeństwo stworzyć dzieciom. 18 maja nastąpiło otwarcie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych. Ogólnie liczba zgłoszonych dzieci na zajęcia w przedszkolach to 523,
frekwencja na dzień dzisiejszy wynosi 375 dzieci, co stanowi ok 70 % zadeklarowanych
obecności. Ogólna liczba dzieci w przedszkolach to 2638, czyli uczestnicy to ok 14 %
wszystkich przedszkolaków. Od dziś taką możliwość mają również uczniowie klas 1-3. Liczba
zgłoszonych to 162 uczniów z czego frekwencja w dniu dzisiejszym wyniosła 76 dzieci, to jest
ok 47 %. Ogółem liczba dzieci w klasach 1-3 wynosi 2239, czyli ok 3,5 %. Warunki, które
stworzyły placówki przedszkolne i szkolne są oczywiście zgodne z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego, przede wszystkim małe grupy do 12 osób. Przygotowano przedszkola
tak jak było w wytycznych, usunięto dywany, zabawki, które jest trudno odkażać. Pozostały
takie sprzęty, które mogą podlegać codziennej dezynfekcji. Sprzątanie w placówkach,

dezynfekcja ławek, krzesełek jest ściśle monitorowana przez dyrektorów. Została uruchomiona
pomoc specjalistyczna tzw. zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania. Dyrektorzy
placówek przygotowują się do konsultacji. Jest to szansa dla uczniów którzy podczas nauki
zdalnej nie czują się pewnie w opanowaniu jakiejś partii materiału, potrzebują indywidualnych
wyjaśnień. Od dziś te konsultacje są dostępne dla uczniów klas 8, oraz absolwentów szkoły
ponadpodstawowej, którzy przygotowują się do matury. Natomiast od 1 czerwca te
konsultacje będą możliwe już dla wszystkich uczniów ze wszystkich klas i ze wszystkich typów
szkół. Jest już również możliwość udostępniania boisk przyszkolnych. Dyrektorzy przygotowali
się, opracowali specjalne harmonogramy, nawiązali kontakt z klubami, które dotychczas
korzystały z tych boisk. Na próbę została wyznaczona szkoła nr 360 i nr 2, boiska zostały
udostępnione także dla mieszkańców. Wymaga to dodatkowej pracy, trudu, ponieważ na
boisku musi przebywać osoba pracująca, która przestrzegając tych zasad oblicza obecnych
uczestników, steruje ruchem, aby nie było większej grupy niż 14 osób. Do zadań tej osoby
należy też dezynfekcja sprzętu z którym mają kontakt przebywający na boisku.
Radna Aneta Wachnicka – zapytała czy ta liczba 47 paczek z żywnością jest na wszystkie
szkoły w dzielnicy. Chciałaby się również dowiedzieć, czy do któregoś z przedszkoli było tylu
chętnych, że dyrektorzy zgłaszali problemy organizacyjne oraz ile dzieci zostało zgłoszonych
w naborze do przedszkoli.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała, że
paczki z żywnością otrzymują uczniowie ze wszystkich szkół, wszyscy którzy się zgłosili. Nikt
więcej się nie zgłosił, chociaż każda liczba byłaby zrealizowana. W uruchomieniu przedszkoli,
nie było takich problemów. W jednym z przedszkoli zaproponowano grupę 14 osobową, ale
jak frekwencja pokazała, miejsca do dzisiaj nie zostały wyczerpane. 22 maja pojawiła się lista
dzieci przyjętych do przedszkoli. Jak co roku trzeba będzie zorganizować dodatkowe oddziały.
Oddziały dzieci 6 letnich, poza oddziałami integracyjnymi będą zorganizowane w szkole. Na
ten moment jest do przyjęcia jeszcze 140 dzieci. W szkole nr 14 zostaną zorganizowane
dodatkowe oddziały. Jeden oddział zostanie zorganizowany na Niedźwiadku, aby dzieci mogły
chodzić do szkoły blisko domu w stosownych, zgodnych z prawem odległościach. A potem
w miarę możliwości mogły pozostać w rejonie. Dla 5 latków będą poszukiwane miejsca dla
25 dzieci, 4 latkom trzeba zapewnić 51 miejsc, a 3 latkom - 247. Będziemy się starali aby
umożliwić wszystkim dzieciom pobyt i opiekę w przedszkolach w dzielnicy.
Radna Marianna Jaguścik – zapytała czy boiska przyszkolne są już udostępniane oraz czy
podlegają dezynfekcji.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że 15
maja zewnętrzna firma zatrudniona przez miasto przeprowadziła ozonowanie wszystkich
placówek, przestrzeni wokół przedszkoli i placów zabaw. Od dzisiejszego dnia wszystkie
boiska przyszkolne zostały udostępnione, dyrektorzy mieli utworzyć harmonogram korzystania
z boisk, tak aby uczestnicy klubów nie kolidowali z mieszkańcami.
Radna Marianna Jaguścik – poprosiła o informację od kiedy będą udostępnione również
ogólnodostępne place zabaw dla dzieci.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że one już są udostępnione tylko są
oplakatowane, żeby te obostrzenia, które obowiązują leżały po stronie rodziców. To rodzice
muszą tego dopilnować.
Radny Kazimierz Markowski – zapytał, czy na czas egzaminów i matur szkoły zapewniają
nauczycielom środki ochrony osobistej.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – przypomniała, że
wszystkie szkoły zostały zabezpieczone, na ten cel przekazano dosyć dużo środków.
Nauczyciele powinni czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o zalecane wytyczne.
Radny Kazimierz Markowski – poprosił o informację, czy po każdym egzaminie na miejscach
przy których są uczniowie będzie prowadzona dezynfekcja.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że
dyrektorzy zorganizują to na pewno tak, aby było bezpiecznie. W jednej sali może być tylko
9 uczniów, więc będzie potrzeba dużo sal. Po każdym egzaminie dezynfekcja będzie się
odbywała. Wszystkie zasady bezpieczeństwa zostaną zachowane.
Radny Kazimierz Markowski – zastanowił się, czy wystarczy sal w szkołach, jeśli tylko po
9 osób w jednej może przebywać podczas egzaminów.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – stwierdziła, że
dyrektorzy już się orientowali w tej kwestii i na pewno wystarczy sal.
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 2020 rok
Druk nr 112.

−

kwota 3 660 zł – w związku z wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy
środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego, wnosi się

o zwiększenie planu

wydatków w zadaniu Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego z przeznaczeniem
na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego w związku z uszkodzeniem drzwi
wejściowych do budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45.
−

kwota 5 000 zł – zgodnie z pismem z Centrum Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020
r. wnosi się

o zwiększenie planu wydatków w zadaniu Prowadzenie działalności

kulturalnej przez domy i ośrodki kultury z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury
"Arsus" w ramach działania "Dofinansowanie partnerstw instytucji na rzecz rozwoju
wolontariatu".
−

kwota 5 988 zł – zgodnie z pismem z Centrum Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020
r. wnosi się o zwiększenie planu wydatków w zadaniu Prowadzenie działalności kulturalnej
przez biblioteki z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej im. Władysława
Jana Grabskiego w ramach działania "Dofinansowanie partnerstw instytucji na rzecz
rozwoju wolontariatu".

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2020 – druk 112.
(12 radnych uczestniczących w posiedzeniu)
Główna księgowa p. Elżbieta Stępkowska – omówiła drugi projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok
Druk nr 113.
Wnosi się o zwiększenie planu wydatków w zadaniu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Ursus i przesunięcie kwoty 800 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Zakup kolekcji po byłych
Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus".
Zwiększenie środków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji spowodowane jest brakiem możliwości
realizacji przychodów w związku z zamknięciem ośrodka od dnia 12 marca 2020 r.
wynikającym z przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Kwota 800000 zł zostanie
przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ośrodka (wynagrodzenia
i pochodne, koszty rzeczowe).
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – przekazał informację, że sytuacja OSiR-u jest bardzo
trudna. Dyrektor będzie potrzebował ok 1 500 000,00 zł według jego szacunków, aby wytrwać
do końca roku. Trudno powiedzieć, jakie będą obostrzenia z pływalnią, ale na pewno nie uda
się zdobyć takich pieniędzy. Zarząd, biorąc pod uwagę zadania jakie są do wykonania na ten
rok, uważa, że sytuacja jest bardzo ciężka. Musieliśmy do miasta oddać ponad 2 000 000,00

zł z zadań bieżących. W wydziałach muszą pozostać środki na utrzymanie bieżące, w związku
z tym zarząd postanowił przesunąć pieniądze ze środków na kolekcję na OSiR. W sprawach
kolekcji i tak się nic nie dzieje, rozmawia się, dyskutuje i na tą chwilę tylko tyle. Być może
sytuacja po pandemii zmieni się, dlatego zarząd proponuje taki projekt uchwały. To jest
800 000,00 zł a potrzebne jest 1 500 000,00 zł. Trzeba będzie pomyśleć co dalej, jeśli
i w drugim półroczu OSiR nie poradzi sobie z dochodami.
Radny Kazimierz Markowski – zapytał na ile czasu te 800 000,00 zł wystarczy i czy są już
czynione jakieś przygotowania, aby OSiR ruszył i zaczął zdobywać własne środki.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – przypomniał, że taka kwota wystarczy do listopada.
Dyrektor czeka na zmniejszenie obostrzeń, aby zacząć działać. Są również zamrożone środki,
zostały wcześniej wykupione karnety, które czekają na zrealizowanie. Dyrektor analizuje
każdą sytuację. Uważam, że powinno się pomóc, to nasza jednostka, która zarabiała
i rozwijała się.
Radny Kazimierz Markowski – potwierdził, że to dobry pomysł. Zapytał, czy nadal są
obostrzenia, które uniemożliwiają całkowite korzystanie z basenu.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że nadal nie można korzystać i dyrektor
czeka na zniesienie tych obostrzeń.
Radny Maciej Jakaczyński – zauważył, że to dosyć zaskakująca propozycja. Poprosił
o przedstawienie bieżącego stanu sprawy, ponieważ jakiś czas wstecz na jednej z komisji
została podjęta uchwała w tej sprawie. Teraz pozycja zostanie wyczyszczona do zera,
w związku z tym jakie będzie dalsze postępowanie podczas rozmów z właścicielem kolekcji.
Zaproponował również, aby dyrektora OSiR-u zobowiązać, żeby wszystkie nadwyżki, które
wypracują, zwrotnie zasiliły tą pozycję w budżecie i docelowo odbudowały te 800 000,00 zł.
Nie koniecznie musi się to zdarzyć w tym roku. Ten mechanizm pozwoli na poważną rozmowę
z właścicielem kolekcji.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że tą decyzję poprzedziła głęboka
analiza oraz dyskusja rozpoczęta na posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Sytuacja się zmieniła całkowicie, w dniu dzisiejszym nie da się uzupełnić tej kwoty, aby nabyć
kolekcję. Ta suma to połowa kwoty zaproponowanej przy wspólnej wycenie. Kolekcja jest w
fatalnym stanie, trzeba ją zrewitalizować, na to też trzeba wyłożyć nie małe pieniądze co
pokazuje analiza wykonana przez biegłego. W tej sytuacji mało kto będzie miał na to finanse.
Zakład budżetowy, jeśli jest odpowiednia koniunktura będzie generował przychody i wtedy
można do tej kwestii wrócić. W środę odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw

Społecznych poświęcone właśnie konkretnie temu tematowi. W między czasie postarają się
jeszcze nawiązać kontakt z Holdingiem.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy jest jakaś inna możliwość, inne źródła
finansowania, aby ratować OSiR.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma innych
źródeł. Druga połowa roku nie będzie łatwa, z wielu zaplanowanych rzeczy trzeba będzie
zrezygnować.
Radny Adam Chmielewski – poinformował, że często kontaktuje się z dyrektorem OSiR-u,
więc jest obeznany w tym temacie. Od 12 marca OSiR był zamknięty i nie mógł prowadzić
działalności. Dzisiaj już są otwarte boiska, sala gimnastyczna, wszystko w ograniczonym
zakresie, z zachowaniem wszystkich obostrzeń i norm narzuconych przez Głównego
Inspektora Nadzoru Sanitarnego. W ich rozmowach dyrektor przewidywał taką sytuację, że
będzie brakowało pieniędzy i on zgłaszał to do zarządu, na komisjach, sesjach. Pan dyrektor
jest dobrym gospodarzem i jeśli tylko będzie miał możliwość, to na pewno będzie zarabiał.
Prawdopodobnie będzie w środę na Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, więc
przedstawi osobiście zaistniałą sytuację.
Radna Marianna Jaguścik – odpowiedziała, że prawdopodobnie pan dyrektor będzie w środę
na komisji. Ona również jest za tym, aby zrobić wszystko co w ich mocy i pomóc dyrektorowi,
który jest bardzo dobrym gospodarzem.
Radna Urszula Bodych – zapytała, czy bierze się pod uwagę taką możliwość, że cała ta
sytuacja z koronawirusem może się powtórzyć na jesieni i czy są jakieś rezerwy, pieniądze
potrzebne na zupełnie inne, nie wiadome, trudne do przewidzenia cele.
Radny Kazimierz Markowski – zastanowił się, czy Klub Skalar może liczyć na formę wsparcia
jako klub, który był jakiś czas zamknięty.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że trzeba się liczyć z taką możliwością, ale
wtedy, to już byłaby tragedia. Trzeba by było zaniechać czegoś, czego społeczeństwo
oczekuje a postawić na priorytet. Myśli, że miasto też całkowicie ich nie pozostawi bez pomocy.
Jeśli chodzi o klub, to wszystkie kluby, które występowały o dotacje dostały je i spożytkują
według swoich potrzeb.
Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok
2020 – druk 113.

(11 radnych za, 1 radny się wstrzymał od głosu, 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu)
Ad. punkt 5
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. punkt 6
Dyskusja i wolne wnioski.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał jaka jest sytuacja przedszkola na Hennela, czy
wyłoniono już nowego wykonawcę, jaki jest status tego procesu.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – poinformował, że prace są prowadzone, nie wyłoniono
jeszcze wykonawcy, ale o tym powie szerzej Burmistrz Bogdan Olesiński na sesji.
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
Protokół sporządziła:
Beata Chełchowska /-/

