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Protokół nr XXXIX /2013 

z obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

z dnia 11 czerwca 2013 r. 

 
 

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęła następujące uchwały: 

 

213 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w Załączniku Dzielnicowym do 

budżetu m.st. Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 896 z dnia 5 czerwca 2013 r. 

214 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu  

m.st. Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy w Uchwale nr 898 z dnia 5 czerwca 2013 r. 

215 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy dla rejonu Imielina  

216 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy dla rejonu Natolina Południowego  

217 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy dla rejonu Stokłosy  

218 w sprawie przywrócenia przebiegu trasy linii autobusowej nr 195 

  

 Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęła następujące stanowiska: 

 w sprawie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej 

 w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy Ursynów w Koncepcji 

Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy  Warszawy 

oraz przy jej realizacji 

  

  

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów odbyła się w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, o godz. 1800. 

 

Obecnych było 24 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do oryginału 

niniejszego protokołu. Nieobecna: Radna Sylwia Krajewska. 

 

Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2  

do oryginału niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów stanowi załącznik nr 3  

do oryginału niniejszego protokołu. 

 

Zapis przebiegu obrad XXXIX Sesji na nośniku elektronicznym (płyta CD) - stanowi  

załącznik nr 4 do oryginału niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów stwierdził quorum (15 radnych) i dokonała otwarcia 

obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.  

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski przedstawił porządek obrad.  
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Przewodniczący Klubu Radnych PO Tomasz Sieradz zwrócił się z pytaniem czy sesja jest 

nagrywana? 

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział poinformował, że sesja Rady jest nagrywana, jednak nie 

transmitowana w Internecie. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych PO Tomasz Sieradz przyznał, że wyraża zrozumienie, jeśli jest to 

problem natury technicznej. Zwrócił się z prośbą o poinformowanie Radnych o momencie 

rozpoczęcia transmisji internetowej.  

 

Na sekretarza obrad powołano Radnego Piotra Skubiszewskiego. 

 

 

Ad. pkt 1.  

Zmiany w porządku obrad. 

 

Radny Piotr Skubiszewski jako przedstawiciel Komisji Gospodarki, Inwestycji Komunalnych  

i Transportu oraz Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii zwrócił się  

o wprowadzenie do porządku obrad trzech dodatkowych spraw: 

 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Imielina. Druk Nr 321; 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Natolina Południowego. Druk Nr 322; 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Stokłosy. Druk Nr 323. 

 

Radny Piotr Skubiszewski przedstawił powody, dla których zdecydowano się wnieść uchwały  

w  trybie pilnym. W dniu 29 marca 2012 r. Rada Dzielnicy Ursynów podjęła tożsame uchwały  

i zwróciła się do Rady m.st. Warszawy o przystąpienie do procedury planistycznej dla w/w 

obszarów. Rada Miasta nie podzieliła stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów. Na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Architektury i Komisji Gospodarki ustalono, że apel należy ponowić.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski zaproponował wprowadzenie w/w 

Druków po pkt. 6 porządku obrad.  

 

Radna Dzielnicy Ursynów Ewa Cygańska zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie przywrócenia 

przebiegu trasy linii autobusowej nr 195. Druk Nr 320. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski zapytał, w którym miejscu porządku 

obrad umieścić sprawę? 

 

Radna Dzielnicy Ursynów Ewa Cygańska uznała, że sprawa może zostać umieszczona przed 

ostatnim punktem porządku obrad. 

 

Pan Marcin Kamiński pracownik Wydziały Budżetu i Finansów w imieniu Zarządu Dzielnicy 
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Ursynów zgłosił propozycję zmiany porządku obrad, polegającą na dodaniu do porządku obrad 

dwóch spraw: 

 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o propozycji zmian w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. 

Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

w Uchwale nr 896 z dnia 5 czerwca 2013 r. Druk Nr 318; 

 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu  

m.st. Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy w Uchwale nr 898 z dnia 5 czerwca 2013 r. Druk Nr 319; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak poinformowała o obecności na sali 

obrad mieszkańców zainteresowanych sprawą ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej. Zwróciła 

się z prośbą o rozpatrzenie sprawy w pierwszej kolejności.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski zaproponował rozpatrzenie projektu 

stanowiska Rady Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy w sprawie budowy drogi dla rowerów wzdłuż 

ul. Puławskiej Druk Nr 315 jako punktu 4. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie: 

 

 rozpatrzenie Druku Nr 315 jako 4. punktu porządku obrad: 
W głosowaniu oddano 18 głosów, w tym: 

za – 18 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

 wprowadzenie Druków Nr 318 i 319 jako punktu 6. i 7. porządku obrad:  

W głosowaniu oddano 23 głosy, w tym: 

za – 23 głosy 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

 wprowadzenie Druków Nr 321, 322, 323 po Druku Nr 316,  jako punktów nr 9., 10., 11. 

porządku obrad: 
W głosowaniu oddano 23 głosy, w tym: 

za –  23 głosy 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się –   0 głosów 

 

 wprowadzenie Druku Nr 320 jako 12. punktu porządku obrad: 

W głosowaniu oddano 23 głosy, w tym: 

za –  23  głosy 

przeciw – 0  głosów 

wstrzymujący się –  0 głosów 

 

W wyniku przeprowadzonych głosowań w/w projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku 

obrad.  
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Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował o zatwierdzeniu zmian 

w porządku obrad.  

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 
1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 15.05.2013 r. 

3. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.  

4. Rozpatrzenie stanowiska Rady Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy w sprawie budowy drogi 

dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej. Druk Nr 315 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 

2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale  

nr 890 z dnia 29 maja 2013 r. Druk Nr 314 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o propozycji zmian w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. 

Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

w Uchwale nr 896 z dnia 5 czerwca 2013 r. Druk Nr 318 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu  

m.st. Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy w Uchwale nr 898 z dnia 5 czerwca 2013 r. Druk Nr 319 

8. Rozpatrzenie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy Ursynów w Koncepcji Programowej dla drogi 

ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy  Warszawy. Druk Nr 316 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Imielina. Druk Nr 321 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Natolina Południowego. Druk Nr 322 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Stokłosy. Druk Nr 323. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

przywrócenia przebiegu trasy linii autobusowej nr 195. Druk Nr 320 

13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

 

 

Ad. pkt 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 15.05.2013 r.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował o braku uwag do 

protokołu. Protokół został przyjęty. 

 

 

Ad. pkt. 3 

Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział poinformował o: 

 Dniach Ursynowa, które przejdą do historii jako najbardziej okazałe. Frekwencja  

na koncercie wyniosła ponad 15 tys. widzów. Stołeczna Estrada szacuje, że w Dniach 

Ursynowa mogło uczestniczyć nawet 40 tys. mieszkańców. Burmistrz podziękował 
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wszystkim za obecność.  

 

 

 Inwestycji oświatowej  przy ul. Przy Bażantarni. Przypomniał, że dysponent tego terenu, 

firma Vitabrain, w 2011 roku wnioskowała do Prezydenta m.st. Warszawy o zmianę umowy 

użytkowania wieczystego,  tak aby można było realizować na tej działce inne funkcje. Pani 

Prezydent stworzyła taka procedurę, zapewne chcąc uregulować kwestie, które od lat  

są nieuregulowane. Taka procedura kosztuje inwestora 12,5% wartości działki. Zarząd 

Dzielnicy pozytywnie zaopiniował zmianę, wskazując jednak szereg kwestii, które inwestor 

powinien wypełnić chcąc zmienić umowę wieczystego użytkowania na inną. Mimo,  

iż zgodnie z zarządzeniem Dzielnica nie jest stroną opiniującą, wskazano konieczność 

przedstawienia opinii Zarządu i Rady. Zarząd zaopiniował sprawę z licznymi uwagami. 

Natomiast Rada to odrzuciła, gdyż musiała zapoznać się z dokumentacją. Procedura została 

wstrzymana. W międzyczasie Sejm uchwalił zmianę ustawy o przekształceniu użytkowania 

wieczystego w prawo własności. Umożliwiło to firmie Vitabrain żądanie przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Procedura rozpoczęła się w maju ubiegłego 

roku. Trwała nieco ponad rok pomimo, że na Ursynowie takie procedury trwają około  

8 miesięcy. Firma Vitabrain była następcą prawnym poprzednich pomiotów. Spełniła 

wszystkie wymagane prawem przesłanki. W tzw. międzyczasie próbowano zawiesić  

to postępowanie. Klub Radnych Nasz Ursynów, zgodnie z intencją okolicznych 

mieszkańców, skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura po zbadaniu sprawy nie 

stwierdziła uchybień, a postępowanie zostało umorzone. Okazało się, że nie jest to pierwsza 

sprawa w prokuraturze. W  świetle zgromadzonych dokumentów otworzyło to drogę firmie 

Vitabrain Development do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nakazało wszczęcie postępowania i uznało,  

że zawieszenie sprawy w prokuraturze nie jest wystarczającą przesłanką. Kwestionowano 

legalność uchwały Rady Gminy Ursynów, która wyrażała zgodę na przekazanie tego gruntu 

przez Zarząd Gminy Warszawa Ursynów w użytkowanie wieczyste na rzecz podmiotu Wena. 

Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że uchwała była właściwa. Biuro Kontroli Miasta 

nakazało Dyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami zerwanie tej umowy. BGN 

przedstawił sprawę przed sądem. Niestety przegrał. Sąd stwierdził, że z punktu widzenia 

procesu inwestycyjnego Miasto wielokrotnie zachowało się w tej sprawie w sposób 

nietransparentny. Z jednej strony wymaga od użytkownika wieczystego realizacji zapisów 

aktu notarialnego, z drugiej strony blokowało pozwolenie na budowę. Tym samym inwestor 

nie mógł o określonym czasie wypełnić przesłanek. Akt notarialny został zawarty na tyle 

szeroko (bez dokładnych precyzyjnych zapisów), że to co zostało tam wzniesione, czyli 

budynek  w stanie surowym zamkniętym wypełnia przesłanki aktu notarialnego. Miasto, 

mimo że niemal zawsze odwołuje się do kolejnej instancji, w tej sprawie, pod rządami 

obecnych władz, nie widziało potrzeby odwoływania się.  Wyrok uprawomocnił się  

w pierwszej instancji. Wojewoda stwierdził, że uchwała była podjęta przez Gminę Warszawa 

Ursynów prawidłowo. Biuro Prawne Miasta wydało opinię, że zerwanie umowy jest nie 

możliwe. Prokuratura umorzyła sprawę.  Zatem wszelkie możliwe przesłanki w tej sprawie 

zostały wyczerpane. Wyjaśnił na czym polega przekształcenie użytkowania wieczystego  

w prawo własności. Dzieje się to na podstawie operatu szacunkowego zleconego 

rzeczoznawcy. Wynik tego operatu plus stawka za użytkowanie wieczyste to zmienne, które 

wchodzą do wzoru wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynik wzoru 

jest stawką, którą należy zapłacić by dokonać przekształcenia. Jest to kwota ponad milion 

złotych i stanowi ułamek wartości tej działki. W ciągu roku przygotowuje się kilkaset 

operatów w związku z aktualizacją stawek za użytkowanie wieczyste oraz licznymi 

wystąpieniami podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z tego tytułu rosną. W tym roku, 
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podobnie jak w ubiegłym, w przetargu nieograniczonym zgłosiło się sześć firm. W ciągu 

roku firma miała sporządzić 525 operatów szacunkowych, z czego na potrzeby 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przygotowano  

140 operatów.  

Przyznał, że istniały wątpliwości czy ta działka powinna być wyceniana  

jako działka oświatowa. Dlatego podjęto korespondencję z firmą, która sporządzała operat. 

Przypomniał, że był on  sporządzany na dany dzień. Jeśli na działce było aktywne 

pozwolenie na budowę, to znaczy, że nie można było wg. dnia wyceny zbudować nic innego 

jak to co zostało objęte pozwoleniem na budowę. Możliwe jest wydanie kilku różnych 

decyzji o warunkach zabudowy na daną działkę np. na sklep, na boisko, na szkołę i na dom 

mieszkalny. Jeden podmiot może dysponować 4 różnymi decyzjami albo każdy  

z 4 podmiotów może dysponować inną decyzją. Warunki zabudowy nie są związane  

z prawem własności. W omawianym przypadku wydano pozwolenie na budowę.  Oznacza 

to, że na dzień dzisiejszy, na dzień operatu nie można zbudować nic, poza tym co jest objęte 

pozwoleniem, czyli obiektu oświatowego. W wyniku wymiany korespondencji z  firmą która 

dokonała wyceny, sporządzono i przyjęto operat, który stał się podstawą do wyliczenia 

stawki. Kwota została wpłacona, a decyzja uprawomocniła się w ostatnich dniach. Działania 

przeprowadza się bez zbędnej zwłoki. Z tego tytułu wpłynęła kwota, która w tej chwili jest 

do dyspozycji Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy zaproponował, zrealizowanie fragmentu  

ul. Nowoursynowskiej, tj. poprawę parametrów dróg zgodnie ze wskazaniami w planie 

zagospodarowania przestrzennego. W szczególności przygotowanie miejsc do parkowania, 

zatoczki wzdłuż drogi, chodnika, ścieżki rowerowej od ul. Kabackiej do pierwszych 

zabudowań. Przyznał, że potrzeb na Ursynowie jest wiele. Zarząd uznał, że należy 

porządkować dojazd do Lasu Kabackiego. Nieprzyjęcie tej uchwały przez Radę oznacza 

zawieszenie środków. Jeśli nie zostaną przeznaczone na ten bądź inny cel, z końcem roku 

zasilą kasę budżetu m.st. Warszawy.  

 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Tomasz Sieradz odniósł się do sprawy przeznaczenia środków. Poinformował o burzliwych 

dyskusjach, które przeprowadzono w tej sprawie oraz prośbie wystosowanej do Z-cy Burmistrza 

Dzielnicy Ursynów Piotra Machaja o udostępnienie Radnym pewnych dokumentów dotyczących 

operacji związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Ponadto operatu i zobowiązań, jeśli takie ciążą na firmie Vitabrain bądź jej poprzednikach 

prawnych. Podziękował za przekazanie operatu szacunkowego. Przypomniał, że nie przekazano 

żadnej informacji na temat zobowiązań ciążących na spółce w stosunku do Dzielnicy Ursynów. 

Zapytał, czy takie były lub są? Czy spółka wywiązała się z zobowiązań w stosunku do Dzielnicy 

czyli m.st. Warszawy? 

 

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział zapowiedział, że postulaty radnych są i będą spełniane. 

Zwrócił uwagę, że ten punkt porządku obrad nie jest poświęcony sytuacji firmy Vitabrain. Jest to 

techniczna kwestia rozdysponowania dochodu, który wpłynął na konto Dzielnicy. Natomiast inną 

kwestią jest cała sprawa firmy Vitabrain, której można poświęcić oddzielną komisję, sesję czy 

odrębny punkt. Stwierdził, że nie było potrzeby przekazywania notatki wewnętrznej, bowiem 

uchwała nie dotyczy sprawy Vitabrain tylko przesunięcia środków. Ponadto w tego typu uchwałach 

nie wskazuje się źródła pochodzenia pieniędzy. Znając okoliczności sprawy i stanowisko Rady  

w tej sprawie  wskazano firmę Vitabrain oraz źródło pochodzenia środków. Odniósł się do sprawy 

zobowiązań spółki Wena, Vitabrain i kooperantów. Podkreślił, że w państwie demokratycznym, 

urzędy nie interesują się zobowiązaniami jakichś firm. Przypomniał, że kiedy Poseł RP na Sejm 
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Julia Pitera pytała o powiązania różnych firm na Ursynowie, to wytłumaczono jej, że pomyliła 

adresy. Urząd bada wyłącznie,  czy podmioty spełniają warunki formalne jako strona postępowania. 

W tym  przypadku jest to firma Vitabrain Development, która nie zalega z żadnymi opłatami na 

rzecz Miasta. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami podniósł, że firma Wena przed 

upływem dziesięciu lat pozbyła się prawa użytkowania wieczystego tej działki na rzecz firmy 

Vitabrain. Wobec powyższego powinna wnieść pierwszą opłatę. Jest to zdanie dyrektora Bajki.  

Nie oznacza, że należność jest wymagalna, ale w sprawie wszczęto odpowiednie postępowanie, 

które trwa. Spółka Wena na dzień dzisiejszy nie figuruje w księdze wieczystej jako podmiot, który 

w jakikolwiek sposób ma związek z tą nieruchomością. Przekształcenie nie powoduje,  

że roszczenia w stosunku do firmy Wena są mniejsze bądź bardziej zasadne. Są to zupełnie inne 

postępowania. Miasto zdecydowało się prowadzić sprawę. Nie jest natomiast oczywiste,  że firma 

Wena powinna wnieść pierwszą opłatę, ponieważ nie zbyła tej nieruchomości w sposób klasyczny, 

a wniosła aportem do spółki komandytowej. Jest to sprawa firmy Wena, która nie ma związku  

z przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Dyrektor Bajko zaproponował 

kwotę ok. 3 mln zł, natomiast później skorygowano ją do kwoty 1 mln i kilkuset tysięcy złotych. 

Miasto po jakimś czasie to skorygowało. Przedmiotem sporu jest kwota roszczenia do firmy Wena. 

 

Radny Tomasz Sieradz zapewnił, że wszyscy rozumieją, iż temat dyskusji nie jest wprost 

przedmiotem tego punktu porządku obrad. Uznał, że pytania Radnych są bardzo zrozumiałe, jeśli 

przez ponad rok toczy się dyskusja w poszczególnych komisjach Rady Dzielnicy i odbywają się 

spotkania wyjazdowe. W efekcie Rada Dzielnicy Ursynów widząc nieprawidłowości, jednogłośnie 

podejmuje uchwałę w spawie zwrócenia się z określonym żądaniem do m.st. Warszawy. Temat  

w zasadzie schodzi z porządku dziennego przez okres co najmniej roku. Na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Architektury w ramach zmian w budżecie Radni 

dowiadują się o nieplanowanych przychodach w kwocie powyżej 1 mln zł, które są rezultatem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W zasadzie Radni mają się 

wypowiedzieć wyłącznie w przedmiocie przeznaczenia tych środków. Zapewnił, że Radni 

zaprezentują swój pogląd co do tego, jak widzą priorytety w zakresie wydatkowania tej kwoty. 

Zaznaczył, że nie wszyscy podzielają pogląd Burmistrza Dzielnicy. Zwrócił uwagę na to,  

że wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynął  

do Dzielnicy w maju ubiegłego roku. Jeśli w marcu br. został wykonany operat tej nieruchomości,  

a na początku czerwca powstała określona notatka w wydziale. Dlatego rodzi się bardzo proste 

pytanie - dlaczego Radni Dzielnicy Ursynów są o tym informowani jednym zdaniem w części 

opisowej do uchwały budżetowej (Druk Nr 314), tj.: "Zwiększenie planu dochodów w Dzielnicy 

Ursynów o łączną 1 008 147 zł: - w tym dochodów z przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności z tytułu dodatkowej nieplanowanej wpłaty za przekształcenie 

dokonanej przez firmę Vitabrain – zwiększenie o 1 006 647 zł.” Jest to w zasadzie jedyne zdanie 

komentarza, który po roku otrzymują Radni. Dlatego  trudno się dziwić, że są zaniepokojeni. 

Można powiedzieć, że Rada w tym zakresie nie jest dla Burmistrza podmiotem,  

do przedstawienia rzetelnej informacji, w sytuacji gdy dyskusje toczyły się przez dwa lata. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Matejka zauważył, że operat z dnia  

21 marca 2013 r., na podstawie którego dokonano późniejszego przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego we własność określał wartość tej nieruchomości na kwotę 8 144 692 zł. Natomiast akt 

notarialny, na podstawie którego spółka Wena wniosła do spółki Vitabrain działkę aportem opiewał 

na kwotę 21 600 000 zł. Miało to miejsce 16 lipca 2009 r. Urząd Dzielnicy posiada dokumenty w tej 

sprawie. Dlatego zapytał, czy nie wzbudziło to zdziwienia urzędników?  

 

 

Radna Elżbieta Igras odniosła się do wypowiedzi Burmistrza Dzielnicy Ursynów, zgodnie z którą 
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pozwolenie na budowę zobowiązuje spółkę Vitabrain do postawienia w tym miejscu inwestycji  

o celu oświatowym. Przywołała pytanie skierowane do  Z-cy Burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra 

Machaja o to, czy w związku z tym, że spółka Vitabrain ma prawo własności działki, może na niej 

wybudować wszystko co chce, czy też musi wybudować budynek oświatowy? Z-ca Burmistrza 

Dzielnicy Piotr Machaj odpowiedział wówczas, że teoretycznie może wybudować wszystko. 

Zadano również pytanie, co widziałby na tej działce?  

Odpowiedział, że najlepiej żeby była to mieszkaniówka. Przypomniała, że sprawa spółki Vitabrain 

jest bardzo ważna. Radni prosili o jej monitorowanie. W dniu 14 maja ubiegłego roku spółka 

Vitabrain występuje o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, a Radni nie są 

informowani o tym fakcie. Burmistrz nie przekazał Radnym tej informacji wiedząc, jak ważna jest 

to sprawa. W czerwcu minął rok od momentu kiedy spółka Vitabrain wystąpiła z wnioskiem. 

Zapytała dlaczego dopiero teraz przedstawia się informację? Dlaczego przez ponad rok ukrywano 

ten fakt? Zwróciła uwagę, że w momencie kiedy istniało jeszcze prawo użytkowania wieczystego, 

można było obwarować warunki zabudowy (wydane 22 lutego 2011 r.). Wiadomo, że warunki 

zabudowy podpisuje Prezydent m.st. Warszawy, ale materiały przygotowuje urzędnik, który 

urzęduje na Ursynowie w delegaturze. Zapytała kto i poprosiła o wyjaśnienie  dlaczego przez cały 

rok Radni nie otrzymali żadnej informacji o tym, że Vitabrain wystąpiła o zmianę prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Zapytała dlaczego nie ma internetowej transmisji 

obrad sesji Rady? 

 

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział odpowiadając Radnej Elżbiecie Igras zauważył, że jest 

w błędzie mówiąc, że urząd dzielnicy wydaje warunki zabudowy i pozwolenie na budowę. Bowiem 

uchwała kompetencyjna wyraźnie reguluje kompetencje dzielnicy i Miasta. W sprawie tej 

nieruchomości wszystkie decyzje wydawane są na Placu Bankowym. Tam jest właściwa komórka, 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Dzielnica dowiaduje się, kiedy jest 

przygotowywany projekt takiej inwestycji, ponieważ przesyłany jest do wiadomości. Chyba, że 

chodzi o teren, który dotyka drogi zarządzanej przez dzielnicę. Wówczas można poczynić 

uzgodnienia drogowe i ewentualnie wskazać co należałoby zrobić.  Przypomniał, że stanowisko 

Rady i przepisy prawa w tej sprawie są jasne. Jeżeli podmiot spełnia przesłanki, toczy się 

procedura. Takich procedur w Urzędzie Dzielnicy Ursynów toczy się około 120. Dotyczą osób 

fizycznych i prawnych. W styczniu bieżącego roku wpłynął 1 mln zł na konto Dzielnicy od osoby 

prawnej, dawnej Gerdy przy ul. Romera. Takie sprawy toczą się każdego dnia. Wiele z tych 

podmiotów po otrzymaniu informacji na temat wysokości opłaty, na różnych etapach zawiesza 

procedurę. Dopóki procedury nie zostaną zakończone skutecznie, nie ma o czym informować. 

Prowadzono korespondencję oraz wielokrotne rozmowy  z Dyrektorem Bajko. Pytano czy zamierza 

zerwać umowę wieczystego użytkowania z tą spółką zgodnie z intencją Radnych? Zarząd nie 

uchybił intencji Radnych. Dopytywał również jakie jest stanowisko Dyrektora Bajko odnośnie 

stanowiska Radnych podczas posiedzenia jednej z komisji, kiedy Radni domagali się zerwania 

umowy. Przywołał korespondencję prowadzoną z Dyrektorem Bajko: 

- pismo z 31 października 2012 r. „Uzyskane dotychczas przez Biuro Gospodarki 

Nieruchomościami opinie prawne wskazują na brak możliwości skutecznego wystąpienia  

z powództwem o rozwiązanie umowy, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Wena 

Sp. z o.o.”,  

- pismo z dnia 18 stycznia 2012 r. przed rozpoczęciem zmiany, kiedy toczyło się postępowanie  

z zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy, dyrektor Bajko pisał: "Ponadto z opinii Biura Prawnego  

z dnia 12 grudnia 2011 r. wynika, iż brak jest przesłanek do wystąpienia o stwierdzenie nieważności 

umowy użytkowania wieczystego. Rozważyć można wniesienie powództwa z art. 10 ust.  

o księgach wieczystych i hipotece o uzgodnienie treści księgi wieczystej, w którym to postępowaniu 

sąd dokonałby badania kwestii ważności umowy. Jednak nie doprowadzi ono do wykreślenia 

nowego użytkownika wieczystego jakim jest spółka Vitabrain z uwagi na rękojmię wiary 
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publicznych ksiąg wieczystych, a także z uwagi na stosowanie do ustanowienia użytkowania 

wieczystego odpowiednich przepisów o przeniesieniu prawa własności, możliwość nabywania 

prawa rzeczowego od osoby nie uprawnionej, która została wpisana do księgi wieczystej jako 

właściciel” 

Dyrektor Bajko w każdym piśmie stwierdza, że nie ma prawnej możliwości. Burmistrz Dzielnicy 

Ursynów Piotr Guział zapewnił, że Zarząd nigdy nie podpisałby się pod decyzją, bez wyczerpania 

wszystkich możliwości w celu doprowadzenia do rozwiązania tej umowy.  

Niestety ustrój jest tak skonstruowany, że kluczowe decyzje dotyczące życia dzielnicy zapadają 

poza dzielnicą i jej urzędnikami. Nawet dzierżawę gruntów pod kiosk ruchu prowadzi Delegatura 

Biura Gospodarki Nieruchomościami. Podkreślił, że sprawa powinna się toczyć w Dzielnicy. 

Wówczas możliwe byłoby panowanie nad nią. Niestety jest tak, że zgodnie z uchwałą 

kompetencyjną przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności scedowano na 

władze dzielnicy. Natomiast umowę wieczystego użytkowania prowadzi BGN, który jest właściwy 

do wystąpienia do sądu o zerwanie umowy. BGN wystąpił do sądu o unieważnienie umowy. Sąd 

stwierdził, że Miasto samo sobie ten los zgotowało wcześniejszymi postępowaniami, kiedy 

delegatura BGN bojkotowała akt notarialny podpisany przez Miasto, odwoływała się od pozwolenia 

na budowę i uniemożliwiała podmiotowi wybudowanie placówki oświatowej. Sąd zmiażdżył 

Miasto w swoim wyroku, na tyle, że Dyrektor Bajko nie czuł potrzeby odwoływania się do wyższej 

instancji. Dlatego w świetle tych wydarzeń należy się zastanowić, czy wszyscy zrobili wszystko, co 

było w ich mocy? Niestety wyroki są ostateczne, decyzje zapadły. Nikt nie poniósł za nie 

odpowiedzialności. Prokuratura stwierdziła, że nie widzi problemu. Przesłuchała byłego burmistrza, 

za czasów którego zarząd doprowadził do przekazania tej działki. Zarząd dokonał tych czynności 

kiedy wygasła kadencja, a kolejna jeszcze się nie rozpoczęła. Prokuratura umorzyła śledztwo, mimo 

iż mogła je kontynuować i postawić jakieś zarzuty komuś, może nie przeciwko, ale w sprawie. Tak 

się nie stało. Ponadto większość w Sejmie przegłosowała liberalizację przepisów, umożliwiając 

niektórym osobom mającym problem z nieruchomością, przekształcenie użytkowania wieczystego 

w prawo własności. W niektórych przypadkach przepisy spowodowały, że uwłaszczać mogły się 

osoby, które z góry miały powzięte zamiar spekulacyjny. Obecny Zarząd zastał tą sytuację i obiecał 

sobie na początku tej kadencji, że uporządkuje kilka sprawa. Kolejną sprawą, która zostanie 

uporządkowana w najbliższych miesiącach jest sprawa tzw. fortepianu. Również prowadzi ją Biuro 

Gospodarki Nieruchomościami. Mimo, iż sprawa sądowa trwa wiele lat, w tej kadencji Zarządu 

Dzielnicy, dzięki urzędnikom, prawnikom, radcom, którzy podlegają temu Zarządowi udało się 

doprowadzić do zwycięstwa. W procesie spółdzielnia Na Skraju została odsunięta od 

nieruchomości. Jej roszczenie jest bezpodstawne. Jeden etap się wyjaśnił. W chwili obecnej  jest 

tam spółka kupiecka, która ma jeszcze umowę na dwadzieścia kilka lat dzierżawy. Zlecono 

przygotowanie opinii prawnej na temat możliwości zerwania umowy. Został przygotowany plan 

dalszego działania w tej sprawie i wiele wskazuje na to, że w tej kadencji uda się uregulować 

sytuację. Przyznał, że niezmiernie trudno jest działać kiedy takie instytucje jak BGN w żaden 

sposób nie są zainteresowane finalizowaniem spraw. Mamy do czynienia z chorym miastem i nikt 

nie potrafi tego wyegzekwować. Okazuje się, że nad tymi, którzy na końcu podejmują decyzję nie 

ma nikogo. Nie ma kogo poprosić o pomoc. Dlatego trzeba zdać się na czas, wytrwałość, na sposób, 

na pomysł i wybrnąć z sytuacji. Jedną sprawę dało się uporządkować. Wyraził nadzieję,  

że w drugiej będzie podobnie. Przypomniał, że w kontaktach z firmą, która sporządziła operat 

podnoszono wątpliwość, czy tak powinno się to robić? W korespondencji wytłumaczono jak 

wycenia się nieruchomości. Trudno mieć do tego wątpliwości. Podpisało się pod tym dwóch 

rzeczoznawców, którzy biorą za to odpowiedzialność karną. Jeśli na tym etapie ktoś ma wątpliwość, 

powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Klub Radnych Nasz Ursynów nie obawia się tego. 

W tej sprawie złożono konkretne zawiadomienie do prokuratury,  które okazało się bezskuteczne. 

W sprawie operatu również można takie złożyć. Co do kwoty, którą zawarto w umowie pomiędzy 

firmą Wena i Vitabrain, gdzie wyceniono nieruchomość na dwadzieścia kilka milionów złotych, 

przyznał nie wie na jakiej podstawie wyceniane są relacje pomiędzy dwoma prywatnymi 
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podmiotami. Zgodnie z ustawą należy sporządzić aktualny operat. Taki operat został sporządzony 

przez podmiot profesjonalny, który sporządza w tym roku 500 operatów dla Dzielnicy Ursynów. 

Dotychczas do SKO zaskarżono jedynie 5 operatów. Zarząd jest zadowolony ze współpracy z firmą 

sporządzającą wyceny. Natomiast ustawa określa, że na tym etapie prokuratura może zbadać 

decyzję, zweryfikować i stwierdzić, że coś zostało źle policzone. Działki na Ursynowie kosztują.  

Z operatów wynika, że działki mieszkaniowe na Górnym Ursynowie, koło linii metra wyceniane są 

na kwotę 1000 -  1700 zł. Zaryzykować można nawet stawkę między 1200 - 1700 zł. Takie są 

operaty za metr kwadratowy. Działka, o której mowa została wyceniona na 900 „z hakiem”, 

 jako działka edukacyjna. Firma przygotowująca operat wykazała w korespondencji, że przepisy 

regulujące właściwy sposób wyceny wskazują, iż ma to być stan na dany dzień, a nie domniemanie 

co można tam zbudować. Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotr Machaj miał rację mówiąc,  

że teoretycznie można tam zbudować wszystko. Podmiot może wygasić swoje pozwolenie na 

budowę, wystąpić o warunki zabudowy na inny cel, a następnie pozwolenie na budowę  

i w konsekwencji zorganizować tam inną inwestycję. Ten podmiot dotychczas wystąpił do Miasta 

o kilka decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie dotyczą inwestycji z częścią oświatową  

i zamieszkaniem zbiorowym. Przyznał, że nie wie jak rozumieć zamieszkanie zbiorowe, czy jako 

„developerkę”, czy mieszkanie zbiorowe z funkcją towarzyszącą uczelni, np. akademik? Warunki 

zabudowy wydane na działkę dotyczą realizacji funkcji oświatowej. Zaznaczył, że podmiot może 

wystąpić o kolejne warunki bez funkcji oświatowej i jako właściciel terenu będzie miał do tego 

prawo. Dlatego istotną rzeczą jest przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego 

terenu, który określi możliwe funkcje. Przyznał, że istnieje uchwała określająca zagospodarowanie 

przestrzenne dla tego terenu. Zadał pytanie, czy tak jak w przypadku nieruchomości przy ul. 

Cybisa, będzie wyścig z czasem planistów oraz tych, którzy wydawali pozwolenie? Przypomniał, 

że wtedy planiści przegrali. Jak będzie w tej sytuacji zależy od Radnych m.st. Warszawy  

i wydolności Urzędu Miasta na szczeblu miejskim, a nie dzielnicowym. Zaznaczył, że Zarząd nigdy 

nie podpisałby się pod czymś co budzi jakiekolwiek wątpliwości, ponieważ zdaje sobie sprawę  

z konsekwencji i aury jaka panuje wokół tej inwestycji. Urząd nie może jednak działać sprzecznie  

z prawem, bowiem może się to zakończyć tak jak w przypadku firmy AG Korc. Wówczas Urząd 

zlekceważył prawa prywatnego podmiotu i sprawa zakończyła się gigantycznym odszkodowaniem, 

które trzeba było zapłacić. Przyznał, że można powiedzieć "nie to nie". W konsekwencji czego  

za dwie kadencje ktoś zapłaci kilka milionów złotych tylko dlatego, że jakiś podmiot nie mógł 

zrealizować swojego celu na jakiejś nieruchomości. Jako przykład podał sprawę Pani E. Szmidtke, 

w której planuje się budowę wielorodzinnego domu mieszkalnego przy ul. Ciszewskiego, na środku 

ulicy, obok osiedla „Wzgórze Słowików”. Właścicielka nieruchomości uważa, że jest to w 

porządku. Wyraził zdanie, że nie jest to w porządku gdyż ma tam przebiegać droga. Osiedle 

„Wzgórze Słowików” nie koliduje z przebiegiem drogi. Natomiast drugiego domu nie można 

„zdzierżyć” bo wówczas droga łącząca Ursynów z Wilanowem nigdy nie powstanie. Dzielnica robi 

wszystko co może, żeby tego domu tam nie zbudowano. Sprawa ugrzęzła w SKO,  

w sądach, u Wojewody. Pani E. Szmidtke żąda od Urzędu iluś milionów złotych z tytułu tego, że 

nie może zrealizować swojego zysku. Może się okazać, że wygra. Pytanie kto za to poniesie 

odpowiedzialność? Zapewne obecnie rządzący w Dzielnicy, bo w jakiś sposób to blokują, używając 

argumentów, na przykład takich jak interpretacje konserwatora zabytków, że granica parku 

krajobrazowego przebiega w taki sposób, że zawiera tą działkę. Pani E. Szmidtke uważa, że nie 

zawiera. Ma na to opinię SKO. Natomiast Urząd opiera się na interpretacji Biura Stołecznego 

Konserwatora, która mówi, że park zawiera w granicy także działkę Pani E. Szmidtke. Na końcu 

wszyscy zapłacą ileś milionów złotych, a ktoś będzie miał z tego tytułu postępowanie karne, jeśli 

podejmie złą decyzję. Sprawa toczyła się bardzo długo. Z punktu widzenia Dzielnicy wszystko co 

można było zrobić w tej sprawie zostało zrobione. Przyznał, że nie wie dlaczego nie podjęto 

kolejnej próby rozwiązania tej umowy. Wrócił do sprawy spółki Vitabrain. Przypomniał, że sprawa 

toczyła się dla spółki Wena, a nie Vitabain. Z informacji Dyrektora Bajko wynika, że w tym 

gąszczu przepisów nie ma możliwości uzyskania rezultatu korzystnego dla Miasta. Zaznaczył,  
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że ma w tej sprawie wątpliwości i uważa, że należy coś zrobić. Przyznał, że nie jest 

usatysfakcjonowany takim rozwiązaniem sprawy. Zarząd nie miał już jednak więcej argumentów. 

Jeżeli Radni mają wątpliwości, to jako organ mogą podjąć działania. Podziękował  

za zaangażowanie i przyznał, że gdyby na początku tej kadencji nie działano zbyt pochopnie, 

sprawa przybrałaby jeszcze inny obrót. Sposób postępowania zaproponowany przez Zarząd dawał 

Prezydent m.st. Warszawy możliwość negocjacji z podmiotem. Spółka zabiega o to, żeby zmienić 

użytkowanie wieczyste. Dysponent tego terenu może ale nie musi dać na to zgody lub może ją dać 

pod warunkiem. Można było ograniczyć zabudowę, ukształtować ją, uzyskać jakieś wartości 

dodane np. światła na przejściu, miejsca parkingowe.  

Wskazał na istniejącą wówczas możliwość negocjacji. 12% wartości w świetle tego operatu, który 

przygotowano pozwoliłoby uzyskać podobną kwotę. Wówczas istniała możliwość wpływu na to co 

będzie na działce. Dzielnica nie skorzystała z tego. Taka była wola Radnych. Niestety nikt nie 

przypuszczał, że Sejm zniweluje prawo i da narzędzia takim właśnie podmiotom. W tym momencie 

pozostaje bezradność. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Daniel Głowacz przypomniał, że Klub Radnych 

Nasz Ursynów nie godząc się z tym, że taka spółka za taki procent przejmuje taką działkę sięgnął 

po ostateczność. Złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia 

przestępstwa przez władze miasta oraz dawnej gminy Warszawa Ursynów, polegające  

na zaniechaniach i wydaniu decyzji, które doprowadziły do działania na szkodę m.st. Warszawy 

skutkiem których nieruchomość położona w Warszawie przy Bażantarni nie została 

zagospodarowana zgodnie z postanowieniem aktu notarialnego. Działania te doprowadziły  

do rozporządzania gruntem z wyłączeniem dbałości o należyte zabezpieczenie dochodów  

m. st. Warszawy i adekwatne wpływy z tytułu użytkowania wieczystego budżetu miasta. Załączono 

również wszystkie opinie, pisma spółek itd. Prokuraturze przekazano wszystkie materiały, które do 

tej pory były zebrane, licząc na to, że w pewnym momencie stwierdzi że są winni spowodowania 

takiej sytuacji. Pismo złożono w dniu 14 maja 2012 r. W dniu 17 września 2012 r. Klub Radnych 

Nasz Ursynów otrzymał zawiadomienie o umorzeniu śledztwa. Zacytował fragment odpowiedzi: 

„Sekretariat Prokuratury zawiadamia Państwa jako osobę, która złożyła zawiadomienie, że w dniu 

14 maja 2012 r. postanowieniem prokuratora rejonowego Warszawa Mokotów z dnia 14 września 

2012 r. umorzono śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez działających w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych urzędników dawnej gminy poprzez nieodpłatne i bezprzetargowe 

oddanie w użytkowanie wieczyste działki …” Przypomniał Radnej Elżbiecie Igras, że to Klub 

Radnych Nasz Ursynów  wskazał prokuraturze wszystkie materiały i artykuły, które mógłby być 

użyte, a śledztwo umorzono. 

 

Radna Elżbieta Igras poinformowała, że niedawno na Ursynowie odbyła się jedna  

z najważniejszych debat,  jakie w tej kadencji zorganizowano. W debacie wzięło udział bardzo 

wiele osób, mieszkańców Ursynowa oraz znakomitych osobistości urzędniczych m.in. Wojewoda 

Mazowiecki Pan Kozłowski, Z-ca Prezydenta Miasta Pan Wojciechowicz, Komendant Straży  

i Komendant Stołeczny Policji. Natomiast nie było Burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra Guziała. 

Na sali pytano, dlaczego nie ma burmistrza? Padały konkretne pytania grupy mieszkańców, która 

walczy o zakątek Cybisa. W debacie wziął udział Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Lech 

Skowron, który zaledwie kilka tygodni wcześniej rozpoczął pracę na terenie Ursynowa. Nie był  

w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Natomiast zapewnił, że na pytania dotyczące Cybisa 

podczas sesji Rady odpowie Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział. Przyznała, że takiej 

informacji w dniu dzisiejszym nie usłyszała od Burmistrza. Przypomniała, że Burmistrz obiecał 

mieszkańcom, że nawet jeśli pozwolenie na budowę zostanie wydane, to nie dopuści  

do zbudowania drogi. Burmistrz nie zrealizował swojej deklaracji, za co ma ogromny żal.  
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Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział odpowiadając Radnej Elżbiecie Igras poinformował,  

że jest w błędzie. Mieszkańcy mają ogromny żal do Pani Prezydent, Miasta i do poprzedników. 

Wszystko w tej sprawie zostało przegrane w momencie wydania i uprawomocnienia się warunków 

zabudowy. Warunki zabudowy nie są ostre, bez prawa zagospodarowania przestrzennego, które 

określa idealnie wszystkie parametry, warunki zabudowy, bazując na tzw. dobrym sąsiedztwie. 

Można było wówczas powalczyć, czego nie zrobiono. Wydano warunki zabudowy, które 

uprawomocniły się. Wówczas wszyscy milczeli. Wydano pozwolenie na budowę. Zarząd włączył 

się do tej akcji bardzo mocno. Wystąpiono do Wojewody, który w tej sprawie mógł znowu zrobić 

wszystko.  

Gdyby Wojewoda stwierdził, że spółdzielnia i urząd oraz mieszkańcy, jednak zostali pominięci jako 

strony, cofnąłby postępowanie. Wówczas toczyłoby się ono pod rygorami zagospodarowania 

przestrzennego, które weszły w życie chwilę po wydaniu nieprawomocnego pozwolenia na 

budowę. Wojewoda tego nie zrobił, chociaż mógł. W podobnych sprawach w Polsce osoby fizyczne 

były uznawane za stronę. Urząd dysponował opinią prawną, wskazującą właściwe strony 

postępowania. Wojewoda tego nie zrobił. Poruszył sprawę obecności na spotkaniu. Przyznał, że nie 

wziął w nim udziału, ponieważ nie chciał siedzieć przy osobach dwulicowych, które doprowadzając 

do takiej sytuacji, przed mieszkańcami mówią, że wszystko jest w porządku. Poinformował  

o prawie codziennych kontaktach z liderami protestu oraz o zaplanowanym na jutro spotykaniu  

z Wojewodą i Wiceprezydentem w tej sprawie. Podkreślił, że został tam zaproszony jako ekspert 

dla wzmocnienia argumentacji. Mieszkańcy na to liczą i doskonale wiedzą, że od Dzielnicy nic nie 

zależy. Dlatego sytuacja jest odmienna od przedstawionej przez Radną Elżbietę Igras. Wyraził 

zdziwienie, że dysponująca terenem Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami, przez który 

przebiega ta droga techniczna, przed podpisaniem umowy zasięga opinii w jakimś nieformalnym 

obiegu, pyta urzędników i dostaje jakieś kartki. Następnie mówi, że należało podpisać jakąś 

umowę, bo istniała jakaś opinia. Zapytał jaka opinia? Przypomniał, że to Zarząd Dzielnicy opiniuje 

tego rodzaju akt, co nie zaistniało. Podkreślił, że jest to kolejna rzecz, którą zmieniono w Urzędzie. 

Wszelkie wystąpienia Miasta do Dzielnicy o uzgodnienia drogowe przechodzą przez Zarząd. Nie 

ma możliwości, żeby Delegatura po pokojach chodziła i zbierała jakieś opinie. Organem 

odpowiedzialnym jest Zarząd, który się w tej sprawie nie wypowiadał, ponieważ posiada 

wystąpienie spółki o półtoraroczną dzierżawę. Zaznaczył, że planuje się spotkanie z mieszkańcami, 

a wcześniej spotkanie u Wojewody. Doradzał mieszkańcom, gdzie szukać pomocy. 

Zarekomendował wystąpienie do PINBu, które w dniu dzisiejszym zostało skutecznie złożone. 

PINB wstrzymał użytkowanie drogi i zażądał określonych dokumentów od inwestora. Można było 

tego wszystkiego uniknąć w 2007 roku, kiedy były wydawane warunki zabudowy kompletnie 

sprzeczne z tym co chwilę wcześniej to samo biuro i osoba podpisały dla spółdzielni, czyli odmowę 

na znacznie mniejszy budynek. Można było dopingować Dyrektora Mikosa, żeby przyśpieszył plan, 

kiedy jednocześnie w pokoju obok procedował pozwolenie na budowę, co wydaje się kuriozalne.  

W tej sprawie Miasto „dało ciała”. Inwestor walczył o swoje, składał dokumenty i otrzymywał 

decyzje szkodliwe dla mieszkańców. Odniósł się do sprawy nieobecności podczas zorganizowanej 

debaty. Uczestnictwo wojewody, komendanta stołecznej policji, komendanta straży miejskiej, 

komendanta straży pożarnej, Prezydent czy Wiceprezydenta Warszawy uznał za przerost formy nad 

treścią i szopkę. Wyraził chęć udziału w konkretnych działaniach. Takie spotkania mają sens przy 

udziale naczelnika, z-cy burmistrza, komendanta straży miejskiej, komendanta komisariatu policji 

lokalnej. Wtedy wszyscy wiedza o czym jest mowa i mogą konkretnie działać. W spotkaniu nie 

mógł wziąć udziału w związku z dawno zaplanowanym spotkaniem z metropolitą Sawą, w sprawie 

rozpoczęcia jeszcze w tej kadencji budowy cerkwi, pierwszej od stu lat w Warszawie. Cerkiew 

zostanie wzniesiona w miejscu, gdzie nie będzie nikomu przeszkadzać. Przypomniał,  

że w poprzedniej kadencji parokrotnie oprotestowano lokalizację cerkwi na Ursynowie. Ostatecznie 

powstanie na ostatniej działce graniczącej z Lesznowolą przy ul. Puławskiej.  
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Radna Elżbieta Igras zaznaczyła, że nie pytała o całość pojęcia cybisowy zakątek, a o dodatkową 

drogę dojazdową. Przeprowadzono ją przez środek działki oświatowej za pozwoleniem dyrektor SP 

nr 313, która bezpłatnie przekazała działkę. Zapytała, kto z Zarządu Dzielnicy podpisał decyzję na 

drogę tymczasową?   

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział przypomniał, że  jeśli taka umowa została podpisana,  

to jest nieskuteczna. Dyrektor Szkoły może podpisywać umowy z okresem dzierżawy do 1 roku.  

 

Radna Elżbieta Igras zapytała, czy Zarząd pomoże mieszkańcom w tej sprawie?  

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział zapytał w czym pomóc? Ulica przechodzi przez  

2 nieruchomości posiadające 2 dysponentów. Skwerem pomiędzy placem zabaw, a górką dysponuje 

BGN, które podpisało umowę dzierżawy. Drugi odcinek przechodzi przez teren, którego 

dysponentem jest szkoła. Pani Dyrektor podpisała to samodzielnie i bezskutecznie, ponieważ nie 

może podpisać umowy na 3,5 roku. Poinformował, że mieszkańcy walczą z tą sprawą. Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego zatrzymał budowę. W ciągu 2 miesięcy inwestor powinien 

uzupełnić dokumentację. Jeśli tak się nie stanie, dojazd będzie bezprzedmiotowy. Zaznaczył,  

że opowie się za takim rozwiązaniem, które będzie odpowiadało większości mieszkańców tego 

rejonu.  

 

Radna Elżbieta Igras wyraziła przekonanie, że Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział w jakiś 

sposób pomoże mieszkańcom. Poinformowała o zamiarze złożenia interpelacji w tej sprawie  

i zwróciła się o pisemne udzielenie informacji. 

 

Radna Ewa Cygańska poinformowała o swoim uczestnictwie na debacie w wyżej poruszonej 

sprawie. Przypomniała,  że jeden z mieszkańców wielokrotnie zwracał się pisemnie do Wojewody 

Mazowieckiego w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymał informację, że Wojewoda nie odpowiada na 

pisma mieszkańców, ponieważ decyzje o warunkach zabudowy umieszczane są na stronie 

internetowej. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski zaznaczył, że nie chciałby dyskusji  

o wszystkich tematach. Przypomniał, że jest to informacja Burmistrza. Zaapelował o dyskusję nt. 

spraw poruszonych przez Burmistrza Dzielnicy.  

 

Radny Tomasz Sieradz przyznał, że jeśli kogoś nie interesuje dyskusja, może opuścić salę obrad. 

Również nawiązał do spotkania w w/w sprawie. Za zasadne uznał pytanie o nieobecność 

Burmistrza podczas debaty, która dotyczyła Ursynowa i została zorganizowana w ursynowskim 

Ratuszu. Nawiązał do wystąpienia Burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra Guziała. Uznał, że ma 

trudność ze wskazaniem kto powiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na tym 

terenie mieszkańcy jednogłośnie twierdzą, że dzieje im się krzywda. Uznał za niepojętą sytuację,  

w której urzędnik dzielnicy, dyrektor szkoły, może podpisywać umowę, w sytuacji kiedy nie ma do 

tego prawa. Dyrektor szkoły podlega pod dzielnicowy Wydział Edukacji. Dlatego w tym zakresie 

Burmistrz Dzielnicy powinien przyjrzeć się sprawie i wyciągnąć konsekwencje. Osoby  

z Dzielnicy przekraczają prawo i działają niezgodnie z nim rozporządzając nieruchomością. 

Powoduje to, że mieszkańcy nie wiedzą do kogo się zwrócić. Wystąpienie Radnej Elżbiety Igras 

miało na celu podjęcie tej sprawy zarówno w kontekście działań Wojewody jak i Dzielnicy. 

Przypomniał, że działania ze strony Burmistrza polegały na wydaniu decyzji wyrażającej zgodę na 

wycinkę drzew. Natomiast decyzją szkoły zezwolono na bezpłatne korzystanie z terenu 

oświatowego szkoły. Następnie nawiązał do sprawy związanej z firmą Vitabrain. Zapewnił, że nikt 

nie kwestionuje operatu szacunkowego z dnia 21 marca 2013 r. Sprzeciw budzi sprzeczność dwóch 
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informacji. Z jednej strony zawarta w operacie szacunkowym, stanowiącym dokument urzędowy, 

informacja o wycenie nieruchomości gruntowej o powierzchni 8 777 m2 jako prawo użytkowania 

wieczystego na kwotę 8 144 mln zł. Natomiast z drugiej strony w dokumencie z 1 grudnia 2009 r.  

w akcie notarialnym, przedstawiciel firmy Wena i ta sama osoba, jako przedstawiciel firmy 

Vitabrain, wnosi aportem wartość nieruchomości tego samego prawa o numerze 9/1 w obszarze 

8 777 m2 wraz ze znajdującym się na nim budynkiem i wycena opiewa na kwotę 21 mln 600 tys. zł.  

Wyraził zdziwienie, że nie robi to wrażenia na nikim. Od 2002 r. Miasto działa w sprawie 

podejmując określone czynności. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że w tej sprawie nie ma 

nic do powiedzenia. 

 

 

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział przypomniał, że operaty sporządzają ludzie, którzy 

ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność. W 2009 r. na rynku nieruchomości była największa 

hossa. Do operatu bierze się ceny transakcyjne z ostatnich 2 lat. Obecnie jest zastój na rynku 

nieruchomości. Z czterdziestu kilku nieruchomości BGN sprzedał kilka. Oznacza to, że ceny z lat 

2011-2013 mogą być niższe niż z lat 2008-2009. Jeśli operat podpisuje 2 rzeczoznawców,  

to trudno mieć wątpliwości. W innym przypadku należałoby zakwestionować ponad 500 operatów 

w tym roku. Wartości można zaskarżyć do prokuratury i zakwestionować. Wówczas 

sprawiedliwości stanie się zadość. Wartość nieruchomości określoną na poziomie 21 mln zł nazwał 

wirtualną. Dwa podmioty prywatne umówiły się na jakąś kwotę. Oznacza to że metr kwadratowy 

nieruchomości w tym miejscu warty jest 2 500 zł, co zaprzecza tysiącom operatów, które wykonano 

w ostatnich dwóch latach na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez różne firmy. Z operatów 

wynika, że na Ursynowie nie ma gruntów, które są warte więcej niż 2 000 zł, a nawet 1200-1700. 

Zaznaczył, że nie chce wchodzić w relacje między 2 podmiotami. Operat zamówiony przez BGN 

zaskakuje. Być może BGN miał operat na działkę nieświatową. Rolą Dzielnicy nie jest 

sporządzanie operatów wstecz, a wykorzystanie operatów sporządzonych zgodnie ze sztuką. Urząd 

również miał pytania. W przypadku wątpliwości zarekomendował zgłoszenie sprawy do 

prokuratury. Jest to najlepsza droga. Na tym etapie postępowanie ze strony Urzędu zostało 

zamknięte.  Rada nie jest organem podejmującym decyzję w tej sprawie.  

 

 

Ad. pkt 4. 

Rozpatrzenie stanowiska Rady Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy w sprawie budowy drogi 

dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej. Druk Nr 315 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski przedstawił projekt stanowiska,  

w którym Rada Dzielnicy Ursynów zwraca się z wnioskiem do Prezydenta miasta stołecznego 

Warszawy i Rady miasta stołecznego Warszawy o pilne podjęcie niezbędnych działań 

zmierzających do rozpoczęcia budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku od 

Doliny Służewieckiej do granic m. st. Warszawy w kierunku Piaseczna. 

 

Opinie Komisji Rady: 

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna  

Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu – opinia pozytywna  

Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii – opinia pozytywna  

Komisja Samorządów Lokalnych, Rolnictwa i Zielonego Ursynowa – opinia pozytywna  

 

Stanowiska Klubów Radnych: 

Klub Radnych PO – stanowisko pozytywne 

Klub Radnych Nasz Ursynów – stanowisko pozytywne 
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Klub Radnych PiS – stanowisko pozytywne 

 

 

Chętnych do dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie projekt 

stanowiska przedstawiony na Druku Nr 315. 

W głosowaniu oddano 22 głosy, w tym: 

za – 22 głosy 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że stanowisko Rady 

Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy w sprawie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej, 

zostało przyjęte.  
 

 

Ad. pkt 5. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 

r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale  

nr 890 z dnia 29 maja 2013 r. Druk Nr 314 
 

Pan Marcin Kamiński pracownik Wydziały Budżetu i Finansów przedstawił projekt uchwały,  

w którym Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2013 r. 

zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały  

nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta 

stołecznego Warszawy na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Nr 890 Zarządu Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2013 r.   

 

Zarząd Dzielnicy zaproponował zmiany planu dochodów i wydatków na rok 2013: 

DOCHODY - Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy Ursynów o łączną kwotę 1 008 147 zł  

w tym: dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu 

dodatkowej nieplanowanej wpłaty za przekształcenie dokonanej przez firmę Vitabrain – 

zwiększenie o 1 006 647 zł; środków wyrównawczych dla Dzielnicy Ursynów z tytułu 

odszkodowania zgodnie z pismem nr AG-WPR-3221.3.2013.BKO Z-cy Dyrektora Biura 

Administracyjno-Gospodarczego z dnia 11 kwietnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę 1 500 zł. 

WYDATKI BIEŻĄCE - Zwiększenie planu o kwotę 1 500 zł w zadaniu B/II/5/2 – Remonty lokali 

użytkowych z przeznaczeniem na remont lokalu w związku z uzyskanym odszkodowaniem za 

włamanie do budynku. 

WYDATKI MAJĄTKOWE Przeniesienie między zadaniami kwoty 190 000 zł, w taki sposób, że: 

Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł w związku 

z  rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację inwestycji. 

Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego – zmniejszenie o kwotę 160 000 zł  

w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację inwestycji. 

Termomodernizacja obiektu gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 – zwiększenie o kwotę 

190 000 zł w związku z otrzymanym projektem modernizacji węzła cieplnego i zwiększeniem 

zakresu zadania. 

Ponadto ujęcie w planie nowego zadania pn. „Budowa ul. Nowoursynowskiej – wykup gruntów”  

z przeznaczeniem na wykup nieruchomości od prywatnych właścicieli w celu realizacji zadania 



 

16 

 

polegającego na poszerzeniu ul. Nowoursynowskiej na południe od ul. Kabackiej wraz z budową 

miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej. Rozwiązanie takie objęte jest zapisami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe Kabaty. 

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna planu dochodów i wydatków na rok 2013 ulegnie 

zwiększeniu o 1 008 147 zł.   

 

O godz. 20:07 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski powierzył prowadzenie 

obrad Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Katarzynie Polak. 

 

Radny Piotr Skubiszewski poinformował, że Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych  

i Transportu oraz Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii nie 

zaopiniowały projektu przedstawionego na Druku Nr 314. Jednocześnie Radna Elżbieta Igras 

zgłosiła poprawkę o treści: „przeznaczyć kwotę 1 008 147 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. 

 

 „Budowa ul. Ciszewskiego od Kiedacza do Skarpy Ursynowskiej bądź na sygnalizację świetlą na 

trzech skrzyżowaniach Al. KEN, Artystów, Zaruby, Wąwozowa, Dereniowa, Pileckiego, 

 instalację trzech kamer na ul. Belgradzkiej, Stryjeńskich, na Rondzie Surowieckiego oraz 

Ciszewskiego Al. KEN, adaptację budynku  przy ul. Klubowej na dom seniora.” Zwrócił się do 

Radcy prawnego Urzędu Dzielnicy Ursynów o stwierdzenie, czy powyższą poprawkę można 

automatycznie dodać do projektu uchwały? Wyraził pogląd, że lepiej przegłosować to oddzielnie. 

Czy Rada Dzielnicy może wnosić jakąkolwiek poprawkę na obecnym etapie do uchwały 

zaproponowanej przez Zarząd, w takim trybie w  jakim dzisiaj jest opiniowana przez Radę 

Dzielnicy? 

 

Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Ursynów Krystyna Michałowska odpowiadając podkreśliła,  

że kompetencja Rady Dzielnicy sprowadza się do zaopiniowania tego, co należy do kompetencji 

Zarządu. Zarząd realizuje budżet, odpowiada za jego wykonanie i realizuje pomysły. Propozycja 

wprowadzenia zmian merytorycznych odnoszących się do sposobu zagospodarowania środków nie 

należy do kompetencji Rady Dzielnicy. Zapada w formie uchwały Zarządu Dzielnicy, a Rada 

wyłącznie opiniuje. Zapytała, czy propozycja dotyczy zmiany uchwały Zarządu? Jeśli tak, to tak 

być nie może. Rada może wyrazić opinię – pozytywną lub negatywną, gdyż taka jest wymagana  

w procedurze budżetowej. Natomiast nie można w trybie poprawki do uchwały decydować  

o przeznaczeniu środków, a jedynie wyrazić opinię o przedłożonej propozycji.  

 

Radna Elżbieta Igras z sali zwróciła uwagę, że Zarząd może się odnieść do sprawy teraz  

i wprowadzić poprawki. 

 

Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Ursynów Krystyna Michałowska odnosząc się do uwagi Radnej 

Elżbiety Igras zaznaczyła, że w przypadku opinii negatywnej, czy też braku opinii pozytywnej, 

kiedy Radni uważają, że Zarząd powinien myśleć w innym kierunku, właściwe jest złożenie 

wniosku podczas sesji o przegłosowanie zwrotu projektu uchwały, ze wskazaniem przemyślenia 

propozycji w innym kierunku. Jednak Rada nie może przejmować kompetencji Zarządu  

i decydować o celach wydatkowania. Można robić to w formie konsultacji i wskazań, a nie poprzez 

zmianę uchwały. Zapytała, którą uchwałę Radni chcą zmienić? 

 

Radny Tomasz Sieradz zwrócił się z pytaniem…. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak zwróciła się o opinię Komisji 

Rady.  

 

Opinie Komisji Rady: 
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Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu – opinia pozytywna  

Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii – opinia pozytywna  

 

O godz. 20:14 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski powrócił do 

prowadzenie obrad i udzielił głosu Radnemu Tomaszowi Sieradzowi.  

 

Radny Tomasz Sieradz zwrócił się do Radcy prawnego Urzędu Dzielnicy. Zapewnił, że Rada nie 

zamierza wchodzić w kompetencje Zarządu. Bez zgody Rady Zarząd swoich priorytetów 

realizować nie może. Do wypowiadania się w sprawach budżetu kompetentna jest Rada Dzielnicy. 

Jeśli na posiedzeniach Komisji zaproponowano autopoprawkę zawierającą zmianę przeznaczenia 

środków i część tych zmian została zaopiniowana pozytywnie. Zarząd może się do poprawek 

ustosunkować pozytywnie bądź negatywnie. Jeśli taka była opinia Komisji, to warto by Zarząd 

zajął stanowisko w tym zakresie. Zapowiedział, że Radni wypowiedzą się w głosowaniu, po 

zapoznaniu się z ostatecznym zdaniem Zarządu Dzielnicy.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Daniel Głowacz odniósł się do sprawy ścieżki 

rowerowej. Zaznaczył, że trasa przejazdu do Lasu Kabackiego stwarza realne zagrożenie życia  

i zdrowia. Na odcinku projektowanej ścieżki, trasę przekracza kilkaset osób w ciągu godziny. 

Dlatego ścieżka powinna powstać jak najszybciej.  

 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział stwierdził, że milion złotych, który znalazł się na 

kontach Dzielnicy warto rozdysponować odpowiednio wcześnie, aby nie stracić tych środków na 

rzecz budżetu Miasta. Warto pochylić się nad parkingami przed Lasem Kabackim. Przypomniał, że 

w poprzedniej kadencji prowadził rozmowy z ówczesnym burmistrzem Dzielnicy Panem 

Zalewskim i Żuberem. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje polepszenie parametrów 

istniejącej drogi od ul. Kabackiej do ul. Koźlaków. Stworzy to możliwość bezpiecznego dojścia w 

rejon mniej ruchliwy niż skrzyżowanie z ul. Rzekotki. Zaproponował wstrzymanie się z pomysłem 

montażu świateł na ul. Zaruby. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu Spółdzielnia „Osiedle 

Kabaty” wydatkowała środki na projekt. W najbliższych dniach będzie uzgodniony wraz z 

kosztorysem. Poinformował, że dla tej inwestycji przewiduje się drugiego partnera – firmę Tesco, 

która wyraża możliwość partycypowania w kosztach. Pozwoliłoby to na realizację zadania montażu 

świateł jeszcze z tych środków w tej kadencji. Jeśli tak się nie stanie, to w kolejnym roku 

przewidziano środki na drogi powiatowe: na rozbudowę ulicy Pileckiego, która jest wątpliwa. 

Wiąże się z wykupem gruntów na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Jeśli pieniędzy nie uda 

się spożytkować w zaplanowany sposób. Wówczas możliwa byłaby realizacja oświetlenia przy ul. 

Wąwozowej, róg Zaruby. Zapewnił, że sprawa jest monitorowana. Odniósł się do propozycji 

zadania: budowa ul. Ciszewskiego. SKO jest przychylne Pani E. Szmidtke. Jeśli zostanie 

wyczerpana droga prawna i okaże się, że Urząd przegrał, wówczas stanie tam budynek. Dlatego 

inwestowanie pieniędzy w trawnik, to wyrzucenie pieniędzy. Poruszył sprawę specustawy,  

w związku z którą kilka razy doszło do spotkania z Z-cą Prezydenta m.st. Warszawy Panem 

Wojciechowiczem, który poza bezradnym rozkładaniem rąk nie potrafi nic więcej. Robienie 

inwestycji ze ZRiD jest możliwe jeśli trasa będzie zaprojektowana na całym przebiegu, a nie na 

odcinku 100 metrów. Zrobienie inwestycji wymaga zabezpieczenia środków na całość wykupów  

i realizacji. Po stronie Ursynowa jest to kwota około 8 mln zł. Takich środków nie ma, w związku  

z tym przeznaczenie 1 mln zł jest bezcelowe. Dobrze byłoby gdyby milion złotych pracował teraz  

i już przynosił jakieś korzyści. Dlatego pojawił się pomysł ulokowania 1 mln zł  

w ul. Nowoursynowskiej.  Zapewnił, że przyjmie każdą propozycję Rady Dzielnicy, jeśli jej 

realizacja będzie  możliwa w tym roku. Zaapelował o przyjęcie uchwały w tym kształcie lub 

przedstawienie innej propozycji spożytkowania środków.  
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Stanowiska Klubów Radnych  

 

Klub Radnych PO – wypowie się w głosowaniu  

 

Klub Radnych PiS 

Przewodnicząca Klubu Radnych PiS Katarzyna Polak projekt uchwały budzi duże zastrzeżenia  

i kontrowersje. Szczególnie w kontekście firmy Vitabrain oraz bulwersującej historii przeznaczenia 

gruntu pod budowę obiektu oświatowego, pod budowę budynku mieszkalnego. Klub Radnych PiS 

chciałby mieć możliwość rozpoznania różnych opcji i możliwości. Należy poszukiwać takiego 

przeznaczenia środków, które pozwoli na ich wykorzystanie do końca roku. Dzisiaj nie jest 

możliwe stwierdzenie, czy na terenie Ursynowa są inne inwestycje i wydatki, które można poczynić 

w roku bieżącym i spożytkować środki. Zgłosiła wniosek formalny o zwrócenie projektu  

do wnioskodawcy, celem omówienia tematu i podjęcia decyzji wspólnie z Zarządem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Daniel Głowacz zgłosił głos przeciwny. Wyraził 

zrozumienie dla wątpliwości Klubu Radnych PiS. Natomiast w Zarządzie Dzielnicy jest  

3 przedstawicieli (PiS), którzy podpisali się pod wnioskiem. Zaapelował o przesunięcie środków.  

Za jedyną alternatywę uznał zrobienie cywilizowanego dojazdu do Lasu Kabackiego. 

Poinformował, że jest za przegłosowaniem środków i przeznaczenie ich na ten cel.  

 

Radna Elżbieta Igras poparła wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyny 

Polak. Zwłaszcza, że w poprawce, którą zgłosiła jest cały wachlarz propozycji, na które można ten 

milion wykorzystać.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował o konieczności 

niezwłocznego przegłosowania zgłoszonego wniosku. Udzielił głosu Radnemu Piotrowi 

Skubiszewskiemu.  

 

Radny Piotr Skubiszewski podzielił zdanie Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów 

Daniela Głowacza. Uznał, że względy bezpieczeństwa przeważają nad koniecznością przyjęcia 

uchwały. Przypomniał o trudnych warunkach przemieszczania się na tym odcinku. Kwestię uznał za 

niezwykle ważną i nie budzącą kontrowersji. Przyznał, że nie rozumie oponowania Radnych Klubu 

PO w sprawie przeznaczenia środków na budowę parkingu i chodnika.  

 

Radna Elżbieta Igras z sali wskazała, że nigdy się o tym nie mówiło.  

 

Radny Piotr Skubiszewski przypomniał, że Klub Radnych Nasz Ursynów w poprzedniej kadencji 

informował o chęci budowy ścieżki i chodnika ze względów bezpieczeństwa. Zaapelował  

o poparcie uchwały. Cel uznał za dobry i stanowiący rozwiązanie problemu zaniedbywanego przez 

lata.  

 

Radna Ewa Cygańska przypomniała, że co najmniej od dwóch lat zabiega w różnych komisjach 

Rady Dzielnicy o ustalenie priorytetów w różnych dziedzinach. Nie przypomniała sobie, aby doszło 

do jakiejkolwiek dyskusji w tej sprawie. Sprzeciwiła się zamieszaniu wokół projektu uchwały.  

Ze względu na to, że procedowanie każdej uchwały w Mieście trwa bardzo długo. Może  

to oznaczać, że środki przepadną. Biorąc pod uwagę sytuację wychodzenia naprzeciw Zarządowi  

i Radnym Dzielnicy Ursynów, kiedy uchwały tych gremiów w ogóle nie są brane pod uwagę, 

zapowiedziała, że będzie głosowała przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek korekt dotyczących 

omawianego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyny Polak. Zwrócił się o powtórzenie 

wniosku.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak doprecyzowała wniosek  

i poinformowała, że chodzi o odesłanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki. Zwróciła uwagę 

na zapisy Statutu Dzielnicy Ursynów i wskazała na brak zapisów świadczących o konieczności 

odesłania projektu do wnioskodawcy.   

 

Radny Piotr Skubiszewski wyraził wątpliwość co do propozycji Wiceprzewodniczącej Rady 

Dzielnicy Ursynów Katarzyny Polak. Zacytował tekst ze strony www.infor.pl. Przyznał, że ma 

wątpliwości, czy zaproponowany tryb jest właściwy. Ponieważ Rada opiniuje zmianę do budżetu 

przygotowaną przez Zarząd. Dlatego Zarząd powinien przygotować uchwałę Zarządu, którą Rada 

zaopiniuje. Rada ewentualnie może zawnioskować w dodatkowej uchwale o zmianę celu 

przeznaczenia środków. Jednak projekt tego typu nie został wprowadzony do porządku obrad.  

Takie sytuacje miały miejsce również w poprzedniej kadencji.  

Działanie uznał za sprzecznez ustawą o finansach publicznych. Jako właściwe wskazał zwrócenie 

projektu do Zarządu Dzielnicy i przygotowanie przez Zarząd  nowej uchwały zgodną z intencją 

Rady Dzielnicy Ursynów.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak podtrzymała wniosek  

o przekazanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej. Przytoczyła treść § 28 ust. 6. 

Statutu Dzielnicy Ursynów, zgodnie z którym „W dyskusji można zgłosić wniosek o odrzucenie 

projektu uchwały bądź o ponowne skierowanie projektu uchwały do komisji wiodącej lub właściwej 

komisji Rady Dzielnicy opiniującej projekt. (…)”. Podkreśliła, że nie chce odrzucenia projektu. 

Natomiast widzi potrzebę pochylenia się nad nim i przepracowania w Komisji. Być może w wyniku 

prac komisji Zarząd wycofa projekt i w jego miejsce wprowadzi inny.  

 

Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Ursynów Krystyna Michałowska  wskazała na § 28 Statutu 

Dzielnicy Ursynów i podkreśliła, że Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów może 

sprecyzować swój wniosek w dwóch kategoriach: odrzucenie projektu uchwały lub ponowne 

skierowanie projektu uchwały do komisji. Jeśli osoba wnioskująca uważa propozycję Zarządu za 

złą i wymagającą przepracowania, to wniosek o odrzucenie propozycji Zarządu wydaje się 

logiczny. Zarząd ma wówczas możliwość podjęcia uchwały w konkretnym przedmiocie  

i zwrócić się o opinię do Rady Dzielnicy. Jest również możliwe wystąpienie z wnioskiem  

o odesłanie do właściwej komisji. Wówczas pojawia się pytanie, która komisja i co konkretnie 

miałaby z tym zrobić? 

 

Radny Tomasz Sieradz poparł wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyny 

Polak. Zwrócił uwagę, że Radni nie są maszynkami do głosowania, a partnerami. Dyskusja nie 

sprowadza się do braku chęci. Natomiast osoby obecne w dniu wczorajszym na Komisji 

Gospodarki i Komisji Architektury nie zgadzają się ze wskazanymi w projekcie uchwały 

priorytetami. Wskazał na bardzo ogólne zdefiniowanie nowego zadania inwestycyjnego. Podkreślił, 

że nie kwestionuje względów bezpieczeństwa, których na terenie Dzielnicy Ursynów jest wiele. 

Przypomniał, że dyskusja dotyczy uchwały Zarządu, w której przedstawiono do opinii Rady 

Dzielnicy propozycje zmian. Składane propozycje nie stanowią rezygnacji ze środków, a inny 

sposób ich rozdysponowania. Zarząd wykonuje budżet, dopiero kiedy jest on uchwalony, a nie 

kiedy chodzi o propozycje.  

 

Radna Ewa Cygańska zauważyła, że przed wakacjami jest tylko jedna sesja Rady. Jeśli sprawa nie 
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zostanie rozstrzygnięta,  istnieje duża szansa, że środki przepadną.  

 

Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Witold Kołodziejski przyznał, że dodatkowe środki  

w wysokości 1 mln zł przekazano nieoczekiwanie. Zarząd chciałby wydać je z pożytkiem dla 

Dzielnicy. Jedyną inwestycją przygotowaną do realizacji w takim tempie jest wykup gruntu  

i budowa parkingu. Argumentem, który o tym przesądza jest szansa realizacji zadania. Zarząd 

chciałby rozpocząć budowę ul. Ciszewskiego. Niestety nie ma 6 mln zł. Natomiast wykup gruntów 

był planowany. Przypomniał, że w tej chwili jest czerwiec. Sesje budżetowe Rady m.st. Warszawy 

odbywają się zazwyczaj w sierpniu. Wówczas będzie już za późno. Można się zastanawiać, jak 

ratować te środki, natomiast czasu jest mało. Poinformował o konsultacjach z byłym  

Z-cą Burmistrza Dzielnicy Ursynów Andrzejem Bittelem, który potwierdził, że wykup gruntów 

byłby możliwy, a innej inwestycji, tak przygotowanej do realizacji nie ma. Jest to problem 

budżetowy samorządu, że wszelkie środki uwalniane są w II połowie roku. Jeśli głosowanie 

wypadnie inaczej, Zarząd zastanowi się co zrobić, żeby nie stracić tych środków.  

 

 

 

 

Radny Leszek Lenarczyk temat uznał za trudny. Dzielnica otrzymała milion złotych zamiast 

kilkunastu milionów. Radni kłócą się na co ten milion wydać. Wyraził zdanie, że powinno się 

odesłać środki do wydziału, czy kancelarii prawnej, która zagwarantowałaby…. gdyż za tak piękną 

działkę Dzielnica otrzymała tylko 1 mln zł. Uznał to za skandal. Przypomniał, że głosował za 

przekazaniem działki. Jednak miała na niej powstać inwestycja na cele oświatowe. Gdyby dzisiaj 

wybudowano szkołę, to wszystko byłoby w porządku. Istnieją dwie wyceny nieruchomości, które 

bardzo się różnią. Dlatego Radni powinni zająć się tą sprawą.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak odniosła się do pytania Radcy 

prawnego Dzielnicy Ursynów Krystyny Michałowskiej. Komisja miałaby przedyskutować  

z Zarządem Dzielnicy sprawę możliwości wydatkowania środków na inne cele. W efekcie uchwała 

pozostała by w przedstawionej formie lub Zarząd zaproponowałby inna wersję projektu i w dalszej 

kolejności przedstawił do zaakceptowania przez Radę.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Daniel Głowacz podkreślił, że środki należy 

przeznaczyć na zadanie związane z bezpieczeństwem.  

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski na podstawie § 28 ust. 6 … Udzielił 

głosu Radnemu Ryszardowi Zięciakowi.  

 

Radny Ryszard Zięciak zapytał dlaczego dwa czy trzy miesiące temu przesuwano 1,5 mln zł na 

kulturę, zamiast przesunąć środki na bezpieczeństwo? Jeśli jest to takie pilne, należało zrobić to 

dawno. Zapytał co robiła Komisja Bezpieczeństwa przez 2 lata. Czy zastanawiała się nad 

bezpieczeństwem? Poparł wystąpienie Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyny 

Polak. Przyznał, że czuje się oszukany. Trzy osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej 

poprzedniej kadencji: Katarzyna Polak, Michał Matejka i Ryszard Zięciak, w sprawie spółki 

Vitabrain wiedzieli dokładnie, że jest to oszustwo, o czym mówili.  Stwierdził, że nie chce wnikać 

jak były przygotowywane operaty, z czego wynika kwota  ponad 21 mln zł. Przyznał rację 

Radnemu Leszkowi Lenarczykowi, że 1 mln zł za taką działkę, to oszukaństwo. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Daniel Głowacz zwrócił się do Radnego Ryszarda 

Zięciaka z pytaniem, co zrobił z tą sprawą kiedy pełnił funkcję burmistrza Dzielnicy? Rządził dwa 
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lata dzielnicą, nic nie zrobił i czuje się oszukany. Wskazał, że Klub Radnych Nasz Ursynów złożył 

w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Przypomniał, że chodzi o przesunięcie 1 mln zł, który 

będzie służył mieszkańcom Ursynowa. Jeśli środki przejdą w inne miejsce, to będzie to wina 

Radnych PO.  

 

Więcej chętnych do dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski na mocy § 28 ust. 6 Statutu Dzielnicy 

Ursynów poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów 

Katarzyny Polak o ponowne skierowanie projektu do komisji wiodącej. 

W głosowaniu oddano 24 głosy, w tym: 

za – 14 głosów 

przeciw – 8 głosów 

wstrzymujący się – 2 głosy 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że Rada Dzielnicy 

Ursynów zdecydowała o skierowanie projektu uchwały przedstawionej na Druku Nr 314 do 

komisji wiodącej, tj. Komisji Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu. 

 

Ad. pkt 6. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o propozycji zmian w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy 

na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale  

nr 896 z dnia 5 czerwca 2013 r. Druk Nr 318 
 

Pan Marcin Kamiński pracownik Wydziały Budżetu i Finansów przedstawił projekt uchwały,  

w którym proponuje się pozytywne zaopiniowanie zmiany budżetu na 2013 r. zawartego 

w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta 

stołecznego Warszawy na 2013r., zgodnie z Uchwałą Nr 896 Zarządu  Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2013 r. 

 

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na podstawie wniosku znak: DBFO/DPA/9070/2013  

z dnia 22.05.2013 r. Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy w uchwale Nr 896  z dnia czerwca 2013 r. proponował dokonanie następujących 

zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych 

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych  

wg. klasyfikacji:  

 

1. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe proponuje 

się zwiększenie o kwotę  134 995,00  zł po stronie dochodów: 

 (§0750) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze  w związku z podpisaniem większej ilości umów 

wynajmu o kwotę 40 000,00zł; 

 (§0830) - wpływy z usług o kwotę 80 000,00zł z większym zapotrzebowaniem na posiłki w 

wyniku akcji „Lato w mieście”; 

 (§0960)- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 13 415,00zł w 

związku z otrzymaniem przez SP 330 darowizny od osoby prywatnej oraz wpłaceniem przez 

rodziców środków na wycieczkę uczniów; 



 

22 

 

 (§0970) - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 580,00zł w związku z otrzymaniem od 

PZU środków prewencyjnych na zakup taśm antypoślizgowych.  

Po stronie wydatków proponuje się zwiększenie o kwotę 134 995,00 zł: z przeznaczeniem na: 

 zakup materiałów i wyposażenia  (§ 4210) - kwota 24 080,00 zł; 

 zakup środków żywności (§ 4220) - kwota 80 000,00 zł; 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – kwota 9 710,00 zł; 

 zakup usług remontowych (§ 4270) – kwota 10 000,00 zł; 

 zakup usług pozostałych (§ 4300) – kwota 11 205,00 zł. 

 

2. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80104 – Przedszkola  proponuje się po 

stronie dochodów zmniejszenie per saldo o kwotę  31 500,00 zł: 

 zwiększenie w (§0830) - wpływy z usług w związku z większą ilością wydawanych 

posiłków (z żywienia korzystają pracownicy) o kwotę 1 500,00 zł; 

 zmniejszenie w (§0750) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek   samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku 

z podpisaniem większej ilości umów wynajmu o kwotę 33 000,00 zł. 

Po stronie wydatków proponuje się zmniejszenie per saldo o kwotę 31 500,00 zł: 

 zwiększenie środków o kwotę  1 800,00 zł z przeznaczeniem na: zakup środków 

żywności (§ 4220) - kwota 1 500,00 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 

kwota 100,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) -  kwota 200,00 zł; 

 zmniejszenie środków o kwotę 33 300,00 zł w: zakup materiałów i wyposażenia  

(§ 4210) - kwota 15 000,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  

(§ 4240) – kwota 2 000,00 zł; zakup energii (§ 4260) – kwota 3 700,00 zł; zakup usług 

remontowych (§ 4270) – kwota 5 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – kwota 

300,00 zł; zakup usług pozostałych (§4300) – kwota 7 300,00 zł. 

3. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80110 – Gimnazja  proponuje się 

zwiększenie o kwotę  10 000,00  zł. Zmiana po stronie dochodów polega na zwiększeniu: 

 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  (§0750) o kwotę 6 000,00 zł  

w związku z podpisaniem większej ilości umów wynajmu; 

 wpływów z usług (§0830) o kwotę 4 000,00 zł w związku z większym 

zapotrzebowaniem na posiłki. 

Po stronie wydatków proponuje się: 

 zwiększenie środków o kwotę  10 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup środków 

żywności(§ 4220) - kwota 4 000,00 zł; zakup usług remontowych (§ 4270) – kwota  

6 000,00 zł. 

4. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80120– Licea ogólnokształcące 

proponuje się zwiększenie o kwotę  21 000,00  zł. Zmiana po stronie dochodów polega na 

zwiększeniu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  (§0750) w związku z większymi 

niż pierwotnie planowano wpływami z wynajmu. 

 Po stronie wydatków proponuje się: zwiększenie środków o kwotę  21 000,00 zł  

z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – kwota  

1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia  (§ 4210) - kwota 8 000,00 zł; zakup usług 

remontowych (§ 4270) – kwota 3 000,00 zł; zakup usług pozostałych (§ 4300) – kwota  

7 000,00 zł; podatek od towarów i usług (VAT) § 4530 – kwota 2 000,00 zł. 
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W wyniku dokonanych zmian budżet Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2013 r. nie wykaże 

zmian po stronie dochodów i po stronie wydatków. 

 

Opinie Komisji Rady: 

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – opinia pozytywna 

 

Stanowiska Klubów Radnych: 

Klub Radnych PO – opinia pozytywna 

Klub Radnych PiS – opinia pozytywna 

Klub Radnych Nasz Ursynów – opinia pozytywna 

 

W dyskusji udział wzięli: 

 

Radny Tomasz Mencina nawiązał do dyskusji przeprowadzonej w pkt. 6. porządku obrad. Zwrócił 

się do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów o stosowanie zapisu § 28 Statutu Dzielnicy 

Ursynów, dotyczącego każdorazowego wskazywania komisję wiodącej, przy opiniowaniu 

projektów uchwał. 

 

Więcej chętnych do dyskusji nie było. 

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały przedstawiony na Druku Nr 318. 

W głosowaniu oddano 19 głosów, w tym: 

za – 19 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że uchwała Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w Załączniku 

Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 896 z dnia 5 czerwca 2013 r., została podjęta. 

 

Po zarejestrowaniu uchwała otrzymała Nr 213. 

 

 

Ad. pkt 7. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 

r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 898  

z dnia 5 czerwca 2013 r. Druk Nr 319 
 

 

Pan Marcin Kamiński pracownik Wydziały Budżetu i Finansów przedstawił projekt uchwały,  

w którym Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2013 r. 

zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały  

nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta 

stołecznego Warszawy na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Nr 898 Zarządu Dzielnicy Ursynów  

m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca  2013 r. 
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W związku z podpisaniem porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego na uruchomienie  

i eksploatację dodatkowych stacji systemu Roweru Publicznego na terenie Dzielnicy Ursynów, 

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował zmiany budżetu na rok 2013 (Uchwałą nr 888 z dnia  

29 maja) oraz prognoz budżetu i planu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2014-2016. (Uchwałą nr 

889 z dnia 29 maja). W uchwałach tych proponowane było przeniesienie środków z planu Dzielnicy 

Ursynów do planu ZTM w kwocie 110.484 zł w każdym roku od 2013 do 2016 r. Z uwagi na fakt, 

iż zarówno zmiana prognoz na lata 2014-2016 oraz zmiana planu na rok 2013 zatwierdzana będzie 

na sesji Rady m.st. Warszawy konieczne jest dodatkowe zaopiniowanie zmian dot. roku 2013 przez 

Radę Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

 

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków na rok 2013 Dzielnicy Ursynów ulegnie 

zmniejszeniu o 110.484 zł.  

 

Opinie Komisji Rady: 

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna 

Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu – opinia pozytywna  

Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii – opinia pozytywna  

 

Stanowiska Klubów Radnych: 

Klub Radnych PO – stanowisko pozytywne 

Klub Radnych PiS – stanowisko pozytywne 

Klub Radnych Nasz Ursynów – stanowisko pozytywne 

 

Chętnych do dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały przedstawiony na Druku Nr 319. 

W głosowaniu oddano 20 głosów, w tym: 

za –  20 głosów 

przeciw –  0 głosów 

wstrzymujący się –  0 głosów 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że uchwała Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku 

Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 898 z dnia 5 czerwca 2013 r., została podjęta. 

 

 

Po zarejestrowaniu uchwała otrzymała Nr 214. 

 

 

Ad. pkt 8. 

Rozpatrzenie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie uwzględnienia 

wniosków Rady Dzielnicy Ursynów w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – 

Południowej Obwodnicy  Warszawy. Druk Nr 316 

 

 

Radny Piotr Skubiszewski przedstawił projekt stanowiska. Poinformował, że zostało przygotowane 

w oparciu o stanowisko Klubu Radnych Nasz Ursynów. Wersja II projektu stanowiska 

przygotowanego na Druku nr 316 zawiera również zmiany zgłoszone przez Radną Barbarę Rylską, 
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oraz uwagi zgłoszone przez Radnych w formie elektronicznej.  

 

W dniu 13 lutego 2013 r. Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii, Rozwoju i Ekologii  

oraz Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów podjęły 

uchwałę, w której zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

o uwzględnienie następujących postulatów dotyczących realizacji drogi ekspresowej  

S2-Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), na odcinku przebiegającym przez dzielnicę 

Ursynów: zainstalowanie filtrów na wyrzutniach powietrza na obu krańcach tunelu przebiegającego 

przez Dzielnicę Ursynów, usytuowanie terenów zieleni i rekreacji po zakończeniu budowy tunelu, 

instalację stacji pomiarowych dokonujących na bieżąco oceny jakości powietrza zarówno w tunelu, 

jak i na powierzchni wraz z pomiarem ilości pojazdów w nim przejeżdżających, dokonanie 

dokładnych badań geologicznych terenu dla uzyskania wiedzy o przeciwdziałaniu ewentualnym 

naruszeniom konstrukcji domów znajdujących się w pobliżu budowy tunelu oraz tunelu metra. 

Niniejsze stanowisko Rady Dzielnicy stanowi uzupełnienie podjętej przez ww. komisje uchwały  

i potwierdza aktualność zgłoszonych wówczas postulatów.   

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że budowa drogi ekspresowej S2 POW będzie miała 

zasadnicze znaczenie dla mieszkańców Ursynowa. Z jednej strony będzie ona stanowiła poważny 

krok w celu polepszenia warunków komunikacyjnych z innymi warszawskimi dzielnicami, czy 

innymi miejscowościami, a z drugiej strony jej budowa od zawsze wzbudzała kontrowersje  

i przynajmniej na etapie budowy przyczyni się do pogorszenia komfortu życia mieszkańców 

dzielnicy. Dlatego też bez wątpienia docenić należy fakt, iż planowana trasa będzie przebiegała  

w tunelu, niemniej jednak ważne jest, aby wnioski przedstawione w przedmiotowej uchwale zostały 

uwzględnione w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy 

Warszawy i zostały później konsekwentnie  zrealizowane.  

Budowa S2 POW w tunelu daje możliwość utworzenia nowej jakości terenów publicznych na 

terenie Ursynowa. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Warszawy 

wzdłuż ul. Płaskowickiej powinny powstać tereny zieleni urządzonej – ZP 1. Dlatego, Rada 

Dzielnicy Ursynów w pełni popiera idee zagospodarowania obszaru nad tunelem poprzez 

stworzenie tam parku komunikacyjnego oraz wybudowania dwujezdniowej ul. Płaskowickiej. 

Stworzenie parku będzie miało na celu minimalizację ewentualnych przyszłych szkód dokonanych 

w środowisku przez realizację POW oraz przywrócenie równowagi  na terenach cennych 

przyrodniczo. Nie bez znaczenia również jest fakt, iż taki park, poza funkcjami przyrodniczymi, 

odgrywać będzie ważną rolę społeczną, kulturotwórczą i estetyczną.  
 

Natomiast budowa dwujezdniowej ul. Płaskowickiej (dziś jedna jezdnia, stanowi ważny węzeł 

komunikacyjny dzielnicy Ursynów) przyczyni się do ulepszenia układu komunikacyjnego dzielnicy 

oraz być może będzie stanowiła połączenie drogowe pomiędzy dzielnicami Ursynów i Wilanów. 

Rada Dzielnicy Ursynów uważa, że budowa drogi ekspresowej S2 POW powinna zostać 

wykorzystana jako możliwość połączenia drogowego tych dwóch dzielnic, gdyż dziś Ursynów  

i Wilanów nie posiadają połączenia z prawdziwego zdarzenia. Dodatkowo należy zaznaczyć,  

iż budowa ul. Płaskowickiej w czasie realizacji budowy drogi ekspresowej S2 POW przyczyniłaby 

się do zaoszczędzenia środków pochodzących z budżetu państwa.  

Rada Dzielnicy uważa również, iż niezwykle ważna jest kwestia odtworzenia "Bazarku na Dołku" 

", zarówno po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, jak i w miarę technicznych możliwości w 

czasie jej realizacji. Bazarek ten funkcjonuje od lat, odgrywa znaczącą rolę w życiu lokalnej 

społeczności i jest bardzo popularnym miejscem na mapie Ursynowa. Tego typu targowiska, 

wspierające drobny handel, powinny istnieć w naszej przestrzeni, zwłaszcza w obliczu zalewu 

wszelkiej maści centrów handlowych i hipermarketów. 

Budowa drogi ekspresowej S2 POW również może stanowić doskonałą okazję do wybudowania 

pomiędzy stropem tunelem a powierzchnia gruntu podziemnych parkingów.   W ten sposób będzie 

można maksymalnie wykorzystać przestrzeń nad tunelem na budowę wnioskowanego parku oraz  
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ul. Płaskowickiej. Zadowolenie się odtwarzaniem dzisiejszego stanu przestrzeni na obszarze 

planowanej drogi ekspresowej S2 POW byłoby poważnym zaniedbaniem planistyczno-

urbanistycznym.  

Z informacji, które zostały przedstawione radnym dzielnicy Ursynów na posiedzeniu Komisji 

Architektury, Budownictwa, Strategii, Rozwoju i Ekologii oraz Komisji Gospodarki, Inwestycji 

Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 13 marca br. wynika, że projekt drogi 

ekspresowej S2 POW zawiera niezadowalające możliwości wjazdu i zjazdu z planowanej drogi 

ekspresowej. Dlatego też zdaniem Rady Dzielnicy Ursynów niezbędne jest stworzenie w Węźle 

Ursynów Wschód dodatkowego wjazdu/zjazdu w kierunku zachodnim. Obecnie taka możliwość 

jest zapewniona jedynie w kierunku wschodnim. Może to w przyszłości oznaczać, że mieszkańcy 

Wilanowa wjeżdżający na drogę ekspresową S2 POW (w kierunku zachodnim) będą musieli 

przejechać przez całą dzielnicę Ursynów by móc włączyć się do ruchu dopiero przy węźle Ursynów 

Zachód. Jest to rozwiązanie wysoce niezadowalające i wymaga dopracowania.  

Proponowane wydzielenie z tzw. Etapu 2.,  tj. realizacji odcinka Południowej Obwodnicy 

Warszawy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – węzła „Ursynów Zachód”, ma na celu 

uzyskanie, jeszcze przed realizacją całego zadania Etap 2., możliwości komunikacyjnego 

połączenia Ursynowa z S-2.  

Propozycja polega więc jedynie  na etapizacji zadania głównego i uniezależnieniu  powiązań 

Ursynowa z obwodnicą od ukończenia tunelu i mostu przez Wisłę.  

Na zakończenie należy dodać, że realizacja inwestycji budowa drogi ekspresowej S2 POW będzie 

szalenie uciążliwa (budowa potrwa kilka lat) – utrudniona komunikacja miejska, częściowa 

dezorganizacja życia mieszkańców, dlatego też GDKiA powinna dążyć do zrekompensowania 

mieszkańcom Ursynowa ewentualnych niedogodności, w szczególności poprzez realizację w/w 

wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski odniósł się do fragmentu  projektu 

stanowiska, w którym zawarto wniosek „rozważenia możliwości wydzielenia z Etapu 2. 

Południowej Obwodnicy Warszawy (od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”) – zadania 

realizacyjnego węzeł „Ursynów Zachód”, co służyłoby wcześniejszemu włączeniu Ursynowa do 

Południowej Obwodnicy Warszawy, tj. przed ukończeniem całego Etapu 2.” Poinformował, ze zapis 

jest rezultatem konsultacji z inż. Zygmuntem Użdalewiczem oraz innymi osobami. Ponieważ 

przygotowywany jest przetarg na całą inwestycję od ul. Puławskiej do węzła Lubelska. Ma to być 

jedno zadanie. Nie zmieniając niczego można uzyskać szybszy efekt, jeśli w przetargu wydzieli się 

dwa etapy z wydzieleniem zadanie dla fragmentu  - od zjazdu z wybudowanego wiaduktu do 

wjazdu do tunelu - którego budowa prawdopodobnie będzie trwała lata.  

Ponadto za wiaduktem jest jeszcze most i dalsza część trasy. Gdyby odcinek między zjazdem z 

obwodnicy, a wjazdem do tunelu zrealizowano jako jeden z  etapów zadania, mieszkańcy Ursynowa 

zyskaliby możliwość łatwiejszego korzystania z obwodnicy. Stąd pomysł etapizacji zamówienia w 

przetargu. Zaproponował zmianę tytułu stanowiska polegającą na dodaniu na końcu zapisu zwrotu 

„oraz przy jej realizacji” oraz wykreśleniu z projektu informacji nt. autorów zapisów.  
 

Radny Leszek Lenarczyk przypomniał, że w 2011 r. kiedy przygotowywano odcinek z zachodniej 

od węzła Konotopy do ul. Puławskiej, zauważono nieprawidłowości przy wykonywaniu 

odwodnienia. W dniu 6 czerwca 2011 r. w GDDKiA odbyło się spotkanie, podczas którego 

poruszono sprawę odwodnienia skierowanego do kanału Grabowskiego. Przypomniał, że kanał jest 

przeznaczony na cele rolnicze. Obecnie powiększają się tereny zabudowy, a trasa będzie 

odprowadzać duże ilości wody. Udzielone zezwolenie dopuszcza przepustowość w ilości 

5litrów/sekundę. Natomiast rura przechodząca do kanału na przepustowość 200 litrów/sekundę.  

Jest to kilkukrotne podwyższenie ilości odprowadzanej wody. Grozi to zalaniem terenów Pyry  

i Grabowa. Przeprowadzono uzgodnienia, zgodnie z którymi kanał Grabowski miał być pogłębiony 

i zdolny odbierać wodę z trasy. Dotychczas nic w tej sprawie nie zrobiono. Dlatego Komisja 
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Samorządów Lokalnych, Rolnictwa i Zielonego Ursynowa zgłosiła poprawki do Druku Nr 316, 

zgodnie z którymi wnosi się: 

- „o przebudowę kanału Grabowskiego (PS-7) z uwagi na groźbę zatopienia osiedli  Pyry  

i Grabów, zrzutem wód z trasy S2. Pozwolenie wodno-prawne na zrzut wody z trasy S2 

opiewa na 5 l/s, średnicę wylotu zaprojektowano na 400 mm, co daje realną możliwość 

zrzutu wód w ilości 200 l/s,  

- korzystając z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar 

wody opadowej z odcinka POW S2 od węzła Puławska wzdłuż jej przebiegu – bezpośrednio 

do Wisły, podłączyć do niej kolektory odwadniające z tych obszarów Ursynowa, które nie 

mogą być odwadniane do kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego,”. 

 

Poprawki Komisji Samorządów Lokalnych i Zielonego Ursynowa zostały zamieszczone w wersji II 

projektu stanowiska, którą rozdano Radnym przed sesją.  

 

Opinie Komisji Rady: 

Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu – opinia pozytywna  

Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii – opinia pozytywna  

 

Stanowiska Klubów Radnych: 

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Matejka w imieniu Klubu Radnych PO 

zgłosił poprawki do projektu stanowiska przedstawionego na Druku nr 316 wersja II, polegające na 

zmianie zapisów zawartych w §1 tiret 1. i 2., zgodnie z poniższą treścią: 

- „zaprojektowanie  dwujezdniowego przekroju ulicy Płaskowickiej na odcinku: ul. Rosoła -  

ul. Pileckiego, w celu zapewnienia lepszego rozprowadzenia ruchu na terenie Dzielnicy, 

zachowania przelotowości ulicy i jej ewentualnego przedłużenia do dzielnicy Wilanów,  

- wybudowanie  dwujezdniowej ulicy Płaskowickiej na całym przebiegu jako inwestycji 

towarzyszącej w ramach realizacji drogi ekspresowej S2 POW przed zakończeniem  

jej budowy,”. 

  

 

Radny Piotr Skubiszewski uznał zgłoszone poprawki za zasadne. Zwrócił się do Radcy prawnego 

Urzędu Dzielnicy Ursynów o wyjaśnienie sposobu głosowania. Zaproponował przegłosowanie 

poprawek wcześniej zgłoszonych na Druku Nr 316 wersja II łącznie z poprawkami zgłoszonymi 

przez Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów Michała Matejkę.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Matejka przychylił się do propozycji 

Radnego Piotra Skubiszewskiego.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Dzielnicy Ursynów Michała Matejki z pytaniem, czy wyraża zgodę na poddanie pod 

głosowanie zgłoszonych przez niego poprawek, jako jednej poprawki do projektu? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Matejka wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie propozycje 

zmiany zapisów zawartych w §1 tiret 1. i 2. projektu stanowiska przedstawionego na Druku  

Nr 316 - wersja II. 

W głosowaniu oddano 23 głosy, w tym: 

za – 23 głosy 

przeciw – 0 głosów 
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wstrzymujący się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował o przyjęciu poprawek 

oraz poddał pod głosowanie projekt stanowiska – Druk Nr 316 wersja II wraz z poprawkami. 

W głosowaniu oddano 24 głosy, w tym: 

za – 24 głosy 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że stanowisko Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy 

Ursynów w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy 

Warszawy oraz przy jej realizacji, zostało przyjęte. 

 

 

Punkty nr  9., nr 10. i nr 11. porządku obrad rozpatrzono łącznie. 

 

 

Ad. pkt 9., 10., 11. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Imielina. Druk Nr 321 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Natolina Południowego. Druk Nr 322 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dla rejonu Stokłosy. Druk Nr 323. 

 

Radny Piotr Skubiszewski przedstawił projekty uchwał, w których Rada Dzielnicy Ursynów  

m. st. Warszawy, w nawiązaniu do uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia  

29 marca 2012 r.,  ponownie zwraca się do Rady m. st. Warszawy o jak najszybsze przystąpienie  

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu:  

 Imielina Dzielnicy Ursynów zawartego pomiędzy ulicami: Pileckiego, Gandhi, Nugat, 

Ciszewskiego, Kiedacza; 

 Natolina Południowego Dzielnicy Ursynów zawartego pomiędzy: Al. Komisji Edukacji 

Narodowej, ul. Przy Bażantarni, wschodnią granicą dzielnicy, ul. Płaskowickiej; 

 Stokłosy Dzielnicy Ursynów zawartego pomiędzy Doliną Służewiecką, ul. Rodowicza 

„Anody”, ul. Ciszewskiego i al. Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Radny Piotr Skubiszewski przypomniał, że Rada Dzielnicy Ursynów w dniu 29 marca 2012 r. 

podjęła uchwały, w których zwróciła się do Rady m.st. Warszawy z uchwałą o tożsamym 

przedmiocie, niemniej jednak Rada m.st. Warszawy nie podjęła stosownej uchwały o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniał, że sprawa 

została poruszona w dniu wczorajszym, podczas posiedzenia Komisji Architektury. Przewodniczący 

Klubu Radnych PO Tomasz Sieradz również zasugerował potrzebę zgłoszenia się do Rady m.st. 

Warszawy z wnioskami o poważne podjęcie tematu i przystąpienie do uchwalenia mpzp dla 

wskazanych rejonów.  
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Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski zwrócił się z pytaniem, czy 

wypowiedź Radnego Piotra Skubiszewskiego przedstawiała stanowisko Komisji Architektury? 

 

Radny Piotr Skubiszewski poinformował, że Komisja Architektury nie podjęła stanowiska w tej 

sprawie. Sformułowała natomiast pomysł ponownego przegłosowania w/w postulatów w celu 

przypomnienia o nich Radzie m.st. Warszawy. 

 

Nie przedstawiono stanowisk Klubów Radnych. 

 

Nie było chętnych do dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował o uwadze formalnej 

Radcy prawnego Urzędu Dzielnicy Ursynów Krystyny Michałowskiej dotyczącej tego, kto jest 

inicjatorem projektów uchwał, jeśli nie uchwaliła ich komisja?  

 

Radny Piotr Skubiszewski poinformował, że jako przewodniczący Komisji Architektury został 

zobligowany przez Radnych w Komisji do przygotowania projektów. Należy uznać, że jest to 

inicjatywa Komisji Architektury.  

 

Radca prawny Urzędu Dzielnicy Ursynów Krystyna Michałowska zaznaczyła, iż Komisja powinna 

była to przyjąć jako inicjatywę uchwałodawczą. 

 

Radny Piotr Skubiszewski poinformował, że w dniu wczorajszym projektów  tych uchwał nie było. 

Sprawa pojawiła się w trakcie posiedzeniu Komisji Architektury. Podczas dyskusji na temat 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki przy ul. Przy 

Bażantarni okazało się, że plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby ocalić działkę. 

Sprawa jest pilna. Zwrócił się o zaopiniowanie uchwał i niezwłoczne ich przesłanie do Rady  

m.st. Warszawy.  

Zaznaczył, że nie widzi przeszkód dla takiego trybu procedowania projektów uchwał podczas 

bieżącej sesji. Projekty miały zawierać opinię radcy prawnego i skarbnika. Zostały wprowadzone 

do porządku obrad na początku sesji, dlatego nie ma przeszkód do ich pozytywnego zaopiniowania.  

 

Radca prawny Urzędu Dzielnicy Krystyna Michałowska przypomniała, że formalnie wszystko co 

wpływa do Rady Dzielnicy musi od kogoś pochodzić. Przekazując projekty do opinii Radcy 

prawnego poinformowano, że jest to inicjatywa Komisji. Żeby tak było Komisja powinna przyjąć 

uchwałę w tej sprawie. Wyjściem z obecnej sytuacji jest zainicjowanie projektów przez trzech 

Radnych, którzy złożą podpisy pod projektami. W innym przypadku projekty nie będą miały autora. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że pod projektem jako 

inicjatorzy podpiszą się 3 radni. 

 

Pod projektami uchwał przedstawionymi na Druku nr 321, 322, 323 podpisy złożyli: Radny Piotr 

Skubiszewski, Radny Tomasz Sieradz, Paweł Lenarczyk. 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie: 

 projekt uchwały przedstawiony na Druku Nr 321: 

W głosowaniu oddano 18 głosów, w tym: 

za – 18 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 
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Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że uchwała Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dla rejonu Imielina, została podjęta. 

 

Po zarejestrowaniu uchwała otrzymała Nr 215. 

  

 projekt uchwały przedstawiony na Druku Nr 322: 

W głosowaniu oddano 19 głosów, w tym: 

za – 19 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że uchwała Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dla rejonu Natolina Południowego, 

została podjęta. 

 

Po zarejestrowaniu uchwała otrzymała Nr 216. 

 

 projekt uchwały przedstawiony na Druku Nr 323: 

W głosowaniu oddano 19 głosów, w tym: 

za – 19 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że uchwała Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dla rejonu Stokłosy, została podjęta. 

 

Po zarejestrowaniu uchwała otrzymała Nr 217. 

 

 

Ad. pkt 12. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie 

przywrócenia przebiegu trasy linii autobusowej 195. Druk Nr 320 

 

Radna Ewa Cygańska przedstawiła projekt uchwały, w którym Rada Dzielnicy Ursynów 

negatywnie ocenia fakt pominięcia opinii Rady Dzielnicy Ursynów przy wprowadzaniu korekty 

przebiegu linii 195. Rada Dzielnicy wnosi o uwzględnianie Rady Dzielnicy Ursynów przy 

opiniowaniu decyzji o likwidacji i zmianach kursów autobusowych dotyczących sytemu 

komunikacyjnego Dzielnicy Ursynów oraz poddawania ich wcześniejszym konsultacjom 

społecznym. Rada Dzielnicy Ursynów kategorycznie sprzeciwiała się likwidacji linii nr 195 czego 

wyraz dała w stanowisku z dnia 16 kwietnia 2013 r. Niestety sprzeciw ten nie został uwzględniony 

przez ZTM i od dnia 1 czerwca 2013 została dokonana korekta trasy przebiegu tej linii.  Linia 195 

jest ważnym elementem komunikacji miejskiej Dzielnicy Ursynów, ale również i innych części 

Warszawy. Linia  ta odgrywa dużą rolę w lokalnym połączeniu osiedli: Natolin, Imielin i Stokłosy.  

W wyniku dokonanej zmiany przebiegu trasy linii 195 mieszkańcy Ursynowa Północnego, którzy 

zostaną odcięci od bezpośredniego połączenia z Dolnym Mokotowem i Traktem Królewskim. 

Zmiana przebiegu trasy dotyka również dzieci dowożone do ursynowskich szkół, studentów 

dojeżdżających na zajęcia na uczelnie znajdujące się w centrum miasta (Uniwersytet Warszawski), 

ale również na terenie Ursynowa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uczelnia Vistula) oraz 
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pacjentów dojeżdżających z całej Warszawy na zabiegi i konsultacje do Centrum Onkologii  

i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Obecne kursowanie autobusu odbywa się w odstępach 

trzydziesto minutowych i tylko do wczesnych godzin wieczornych. Równocześnie z korektą 

przebiegu linii 195 zlikwidowano linię autobusowa 210. Uważamy, że w interesie mieszkańców jest 

przywrócenie  linii 195 z przebiegiem trasy i częstotliwością kursowania sprzed wprowadzonych 

zmian.  

 

Opinie Komisji Rady: 

Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu – opinia pozytywna  

Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii – opinia pozytywna  

 

Stanowiska Klubów Radnych: 

Klub Radnych PO – opinia pozytywna 

Klub Radnych Nasz Ursynów – opinia pozytywna 

Klub Radnych PiS – opinia pozytywna 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Paweł Lenarczyk podziękował Radnej Ewie Cygańskiej za kontynuowanie sprawy. Przyznał, 

że nie można zaakceptować częstotliwości i trasy kursowania linii autobusowej nr 195. 

Poinformował o podjętej wspólnie z mieszkańcami inicjatywie – utworzeniu strony internetowej 

www.ratujmy195.pl, na której dostępna jest petycja w sprawie przywrócenia linii nr 195 na Trakt 

Królewski oraz zwiększenia częstotliwości jej kursowania. Strona będzie również służyć wymianie 

opinii dotyczących jakości komunikacji w Dzielnicy Ursynów. Zmiany w komunikacji miejskiej, 

dotykające mieszkańców Ursynowa uznał za niepokojące. Przypomniał o likwidacji linii 210  

i wycofaniu linii 306 z Ursynowa oraz zebranych ponad 700 podpisach pod petycją, w sprawie 

przywrócenia kursów linii nr 195 na trasie Ursynów – Trakt Królewski. 

 

 

 

Radna Ewa Cygańska poinformowała o przeprowadzonej w tej sprawie dyskusji na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Komunalnej oraz zapowiedzi kontynuowania tematu  komunikacji, również na 

wniosek jednego z mieszkańców. 

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały przedstawiony na Druku Nr 320.  

W głosowaniu oddano 19 głosów, w tym: 

za – 19 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujący się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski poinformował, że uchwała Rady 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie przywrócenia przebiegu trasy linii autobusowej 195, 

została podjęta.  
 

Po zarejestrowaniu uchwała otrzymała numer 218. 

 

 

Ad. pkt 13. 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

http://www.ratujmy195.pl/
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Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy złożyli następujące interpelacje, zapytania i wolne 

wnioski: 

 

1. Radna Elżbieta Igras złożyła interpelację w sprawie niedotrzymania przez Burmistrza 

Ursynowa deklaracji, złożonej rodzicom sześciolatków ze SP 314 przy Lokajskiego,  

że liczba sześciolatków w klasach nie przekroczy 25. uczniów, a plan zakłada stworzenie 7. 

oddziałów dla sześciolatków. 

 

2. Radna Elżbieta Igras złożyła interpelację w sprawie usytuowania na terenie zielonym 

„KOPA CWILA” lub „Park Kozłowskiego” wydzielonego miejsca, w którym mieszkańcy 

Ursynowa Północnego  mogliby urządzać rodzinne grillowanie. 

 

3. Radna Elżbieta Igras złożyła interpelację w sprawie niedotrzymania przez Burmistrza 

Ursynowa deklaracji, niewydawania pozwolenia na budowę dodatkowej drogi 

technologicznej przez teren zielony, złożonej mieszkańcom budynków, położonych wokół 

inwestycji realizowanej przez firmę "Włodarzewska". 

 

Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Witold Kołodziejski zapowiedział, że odpowiedź  

na w/w interpelacje zostanie  udzielona pisemnie. Odniósł się do sprawy liczby oddziałów 

dla sześciolatków w szkole przy ul. Lokajskiego oraz informacji o utworzeniu tam jedynie 2 

klas, po 31 dzieci w każdej. Poinformował, że jest tam 6 lub 7 klas. W chwili obecnej do 

szkoły zapisano 168 sześciolatków. Szkoła jest duża i może pomieścić jeszcze więcej. 

Organizacja nauki zależy wyłącznie od dyrekcji szkoły. Wydział Oświaty posiada 

informację, że w klasach jest po 25-28 dzieci. Za liczbę utworzonych klas odpowiada 

Dyrektor Szkoły. Poinformował, że interpelację traktuje jak skargę na działania dyrektor 

szkoły. Zapowiedział skierowanie pisemnego zapytania do dyrekcji szkoły o podstawy 

kierowania tego typu informacji do rodziców. Pełna informacja o liczbie utworzonych klas 

będzie przedstawiona we wrześniu.  

 

 

Radna Elżbieta Igras zwróciła uwagę, że złożona interpelacja dotyczy klas I. szkoły 

podstawowej, nie przedszkolnych. Podobno są 2 oddziały. Dyrektor szkoły stara się  

o utworzenie 3. oddziału, do czego brakuje 21 dzieci. Zwróciła się o sprawdzenie tej 

informacji. 

 

Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Witold Kołodziejski przyznał, że taka informacja nie 

dotarła do Zarządu Dzielnicy. Za bardziej prawdopodobną uznał proporcję, w której więcej 

jest klas I. Przyznał, że nie wie nic na temat obietnic Burmistrza Dzielnicy Ursynów co do 

liczebności klas. Biuro Edukacji m.st. Warszawy i Prezydent m.st. Warszawy sugerują 

tworzenie klas do 30 dzieci w oddziale. Uznał, że klasa, w której uczy się 27 dzieci, też 

może być prowadzona na przyzwoitym poziomie.  

 

4. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak złożyła interpelację  

Klubu Radnych PiS w sprawie wywieszenia tęczowej flagi przed siedzibą Urzędu Dzielnicy 

Ursynów, w której Klub Radnych PiS „z dużym rozczarowaniem przyjmuje informację  

o wywieszeniu po raz kolejny przed siedzibą Urzędu Dzielnicy Ursynów tęczowej flagi. 

Mogąca stanowić doskonałą okazję do integracji społeczności lokalnej inicjatywa 

„Tygodnia Równości” została poprzez takie działanie ograniczona do wąskiej grupy 

mniejszości seksualnych, co budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Przeważająca część 

mieszkańców Ursynowa nie zgadza się z propagowaniem w naszej dzielnicy inicjatyw 
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związanych z „paradą równości”, czego dowodem są liczne protesty z ubiegłych lat. 

Oczekujemy, iż jako Burmistrz Ursynowa uszanuje Pan wolę większości mieszkańców  

i odstąpi od wywieszania tęczowej flagi przed Urzędem w przyszłości. Stoimy na stanowisku, 

iż Urząd Dzielnicy powinien rozpowszechniać symbole i wartości państwowe oraz 

samorządowe, natomiast nie jest właściwym miejscem dla propagowania skrajnych  

i kontrowersyjnych ideologii. Apelujemy, aby - pełniąc powierzoną Panu funkcję Burmistrza 

Dzielnicy - zachował Pan adekwatną powściągliwość w angażowaniu się w budzące 

powszechne kontrowersje inicjatywy pozasamorządowe.” 

 

5. Radny Piotr Skubiszewski złożył interpelację w sprawie organizacji konsultacji/dyskusji  

ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. terenu Ursynowa na terenie 

Dzielnicy. 

 

6. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Daniel Głowacz przypomniał  

o prośbie wystosowanej do Radnego m.st. Warszawy Macieja Wyszyńskiego, a dotyczącej 

poparcie pomysłu powstanie boiska w parku Lasek Brzozowy. Poinformował, że projekt nie 

został przyjęty w Radzie m.st. Warszawy, co oznacza, że boiska nie będzie.  

 

7. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Matejka złożył interpelację Klubu 

Radnych PO w sprawie działania bazarku na dołku w trakcie i po zakończeniu drogi 

ekspresowej S2 czyli Południowej Obwodnicy Warszawy. 

 

8. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Matejka złożył interpelację  

w sprawie posprzątania Góry Trzech Szczytów zwanej też Górką Kazurką. 

 

9. Radna Karolina Mioduszewski złożyła interpelację w sprawie liczebności oddziałów klas 

pierwszych, do których będą uczęszczały 6-latki w roku szkolnym 2013-2014. 

 

10.  Radny Krystian Malesa w imieniu swoim oraz Radnej Moniki Krzepkowskiej złożył 

interpelację w sprawie rosnącego obciążenia finansowego mieszkańców z tytułu 

nakładanych przez Burmistrza Ursynów opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. 

 

11. Radny Krystian Malesa złożył interpelację dotyczącą tak zwanego "parku linowego"  

w Parku Przy Bażantarni. 

 

12. Radny Krystian Malesa w nawiązaniu do debaty podczas XXXVIII sesji Rady Dzielnicy 

Ursynów, która odbyła się w dniu 14.05.2013 r. i dyskusji na temat „czym jest park”, 

poinformował, że według źródeł naukowych, opisanych przez wybitnego architekta,  

Prof. Arch. Władysława Niemirskiego, a także według Portalu Informacyjnego Głównego 

Urzędu Statystycznego definicja parku jest następująca: 

Park spacerowo – wypoczynkowy jest to teren zieleni ogólnie dostępnej o powierzchni 

większej od 2 ha, jest to teren zieleni z roślinnością wysoką i niską, urządzony  

i konserwowany z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności o programie 

przystosowanym do niezorganizowanego, biernego wypoczynku ogółu mieszkańców 

miasta, wyposażony w drogi, aleje spacerowe, ławki, place zabaw itp.. 

Pod względem programowym i kompozycyjnym omawiane parki można podzielić na 

3 typy: 

 dzielnicowe i centralne parki spacerowo-wypoczynkowe 

 parki osiedlowe 

 parki przy pałacach i obiektach historycznych, które często nazywa się ogrodem. 
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13. Radna Teresa Jurczyńska-Owczarek złożyła interpelację w sprawie przekroczenia uprawnień 

przez Dyrektora SP przy ul. Cybisa 1 w związku z zawarciem umowy dzierżawy  

z podmiotem prawa handlowego na okres dłuższy niż zezwala pełnomocnictwo 

Prezydenta m.st. Warszawy. 

 

14. Radna Ewa Cygańska zwróciła się z prośbą do Z-cy Burmistrza Dzielnicy Ursynów Lecha 

Skowrona o skorygowanie słupków na wysokości postoju taksówek przy ul. Surowieckiego 

oraz przystanku autobusowego przy ul. Zaolziańskiej. Słupki utrudniają poruszanie się, 

otwieranie drzwi taksówek oraz wsiadanie i wysiadanie z autobusów. Zwróciła się  

o sprawdzenie tej informacji i dokonanie poprawek. 

 

Radny Krystian Malesa odniósł się do sprawy poruszonej przez Radną Ewę Cygańską. 

Przyznał, że problem jest ogólnomiejski, zwłaszcza, że wymiany wymagałyby wszystkie 

słupki w Warszawie, co jest trudne.  

 

Więcej interpelacji nie złożono.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski o godz. 22:12 dokonał zamknięcia 

obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów.  

 

    Wiceprzewodnicząca            Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy   Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

 

 

 

                  Katarzyna Polak            Lech Królikowski 
 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

 

M. Kozłowska 

http://m.st/

