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DZIELNICY WESO£A M.ST. WARSZAWY

OBOWIĄZEK WYMIANY KSIĄŻECZKOWYCH
DOWODÓW OSOBISTYCH
Zgodnie z ustawowym
zapisem wszystkie zielone,
książeczkowe dowody osobiste, czyli dowody wydane
przed 1 stycznia 2001 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2007 r. Ustawa z dnia 12
września 2002 r. zmieniająca
ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 183,
poz. 1522).
Mimo, iż do końca 2007 roku pozostało jeszcze 10 miesięcy sugerujemy, by nie
zwlekać zbyt długo z wymianą dokumentów. Pozostawienie tej sprawy do załatwienia w grudniu nie gwarantuje uzyskania nowego dowodu do końca bieżącego
roku oraz łączy się z oczekiwaniem w kolejkach. Formularz wniosku można pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu,
gdzie również urzędnik udziela pomocy
w jego wypełnieniu.
Co należy dołączyć do wniosku?
■ dwie jednakowe, aktualne fotograﬁe
(lewy półproﬁl z widocznym lewym
uchem)
■ dowód uiszczenia opłaty w wysokości
30 zł; opłata nie obowiązuje osób, które
w dowodach osobistych mają wpisaną
w adresie zameldowania miejscowość
Wesoła
■ dotychczasowy dowód osobisty (do
wglądu).
W przypadku zmiany danych w aktach stanu cywilnego:
■ odpis skrócony aktu urodzenia (osoby,
które nie wstąpiły w związek małżeński)
■ odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
ewentualnie adnotacją o rozwodzie
■ odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, w przypadku osób które owdowiały.
Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie
uległy zmianie, a w dokumentacji Urzędu
znajdują się odpisy akt stanu cywilnego

– ponowne ich złożenie nie jest
wymagane.
Odpisy aktów stanu cywilnego pobierane w celu wydania lub wymiany dowodów osobistych wydawane
są bezpłatnie.
Złożenie wniosku oraz
odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego
stawiennictwa wnioskodawcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników i płatników (Dz. U.
Nr 142 poz. 702 z późn. zm.) podatnicy, którzy mają nadany NIP, są zobowiązani do aktualizowania danych objętych
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym. Dlatego
też, po odbiorze dowodu należy pamiętać o konieczności zgłoszenia do Urzędu
Skarbowego zmiany serii i numeru dowodu osobistego.
W tym celu należy złożyć, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, odpowiedni formularz NIP. Formularze NIP
dostępne są w punkcie informacyjnym naszego Urzędu. Osoby ﬁzyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają druk NIP 3, natomiast osoby, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą są zobowiązane do złożenia druku NIP 1.
Zgłoszenie aktualizacyjne należy
złożyć w terminie 30 dni od daty zmiany danych czyli, w tym przypadku, od
daty odbioru dokumentu tożsamości.
Przedsiębiorcy zobowiązani są do aktualizowania danych w ciągu 7 dni.
Wypełnione formularze NIP 3 można złożyć w Punkcie Informacyjnym naszego Urzędu, wysłać pocztą lub osobiście dostarczyć do Urzędu Skarbowego.
Formularze NIP 1 składa się osobiście
w Urzędzie Skarbowym lub przesyła
pocztą.
Elżbieta Bareja
Wydział Obsługi Mieszkańców
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UCHWAŁY
UCHWAŁA
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęta na LXIV sesji Rady Dzielnicy
Wesoła w dniu 19 października 2007 roku:
■ Uchwała Nr LXIV/159/2006 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st.
Warszawy na 2007 rok.
REJESTR UCHWAŁ RADY
DZIELNICY WESOŁA M.ST.
WARSZAWY KADENCJA 2006-2010
UCHWAŁA
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęta na I sesji Rady Dzielnicy Wesoła
w dniu 27 listopada 2006 roku:
■ Uchwała Nr I/1/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wesoła.
UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na II sesji Rady Dzielnicy Wesoła
w dniu 4 grudnia 2006 roku:
■ Uchwała Nr II/2/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia
4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy Wesoła.
■ Uchwała Nr II/3/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia
2006 r. w sprawie powołania Komisji
Doraźnej ds. Wyboru Burmistrza
Dzielnicy Wesoła.
■ Uchwała Nr II/4/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów opiniowania kandydatów na funkcję Burmistrza Dzielnicy Wesoła.
UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na III sesji Rady Dzielnicy Wesoła
w dniu 8 grudnia 2006 roku:
■ Uchwała Nr III/5/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia
2006 r. w sprawie wyboru Burmistrza
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
■ Uchwała Nr III/6/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy.
cd. na str. 3
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INFORMACJE
z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła
w okresie od 28 września 2006 roku
do 21 lutego 2007 roku
W okresie sprawozdawczym odbyło się
19 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła.
Zarząd podjął 16 uchwał.
OGŁOSZONO POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:
■ Przebudowę ulicy Szlacheckiej odcinek od ulicy Gościniec do ulicy
Dworkowej.
■ Dostawę sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem.
■ Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Górnej i przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ulicy Moniuszki 7 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Centrum
– etap II.
■ Eksploatację, konserwację i naprawy
sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacyjnej z przykanalikami.
■ Usługi inkasenckie w zakresie dostawy
wody z wodociągu miejskiego oraz odbioru ścieków bytowych do kanalizacji
sanitarnej na terenie Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy.
■ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 173
w Starej Miłośnie.
■ Remonty i utrzymanie dróg gminnych
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
w 2007 roku.

PODPISANO UMOWY NA:
■ Budowę boiska wielofunkcyjnego
z bieżnią przy Gimnazjum nr 119 przy
ulicy Klimatycznej 1.
■ Zmianę instalacji centralnego ogrzewania z elektrycznej na gazową
w Przedszkolu nr 261 przy ulicy Armii
Krajowej 72 i Przedszkolu nr 262 przy
ulicy Wilanowskiej 3.
■ Budowę ulicy Głowackiego.
■ Przebudowę boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 174 Plac Wojska
Polskiego 28 finansowane z zadania inwestycyjnego p. n. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 4”.
■ Budowę ulicy Warszawskiej na odcinku
od ulicy Brata Alberta do posesji 108a.
■ Adaptację pomieszczeń po Przychodni
nr 2 przy ulicy Warszawskiej 3 blok nr
2 i Bibliotece przy ulicy Warszawskiej
3 blok nr 8 – na potrzeby lokali mieszkalnych.
■ Zmianę instalacji centralnego ogrzewania z elektrycznej na gazową
w Przedszkolu nr 261 przy ulicy Armii
Krajowej 72 i Przedszkolu nr 262 przy
ulicy Wilanowskiej.
■ Roboty remontowo-budowlane
w Szkole Podstawowej nr 174 dla potrzeb siedziby DBFO – Plac Wojska
Polskiego 28.

■ Dostawę tonerów, atramentów, folii
i taśm do drukarek, kopiarek i faksów.

■ Przebudowę ulicy Cieplarnianej w ramach zadania: budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców – os. Stara
Miłosna.

■ Konserwację i naprawy urządzeń elektrycznych w hydroforniach, stacjach
uzdatniania wody, przepompowniach
ścieków, ujęciach wody oraz agregatów
prądotwórczych.

■ Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej – jako roboty uzupełniające
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Centrum – etap III.

■ Transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu
do szkół w roku szkolnym 2006/2007
(1 dodatkowe dziecko).
■ Projekt budowlano-wykonawczy ulicy
Cyklamenowej.
■ Projekt przebudowy ulicy Lipowej.

■ Przebudowę ulicy Szlacheckiej odcinek od ulicy Gościniec do ulicy
Dworkowej.
■ Eksploatację, konserwację i naprawy
sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacyjnej z przykanalikami.
cd. na str. 3
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■ Usługi inkasenckie w zakresie dostaw
wody z wodociągu miejskiego oraz odbioru ścieków bytowych do kanalizacji
sanitarnej na terenie Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy.

■ Uroczystym otwarciu Oczyszczalni
Ścieków w Sulejówku.

■ Świadczenie usług rekreacyjnych dla
dzieci w ramach akcji „Zima w Mieście
2007” na terenie kompleksu rekreacyjnego Aquapark Wesolandia.

■ Uroczystym koncercie z okazji 30-lecia
Klubu Garnizonowego.

■ Świadczenie usług rekreacyjnych dla
mieszkańców Dzielnicy Wesoła – emerytów i rencistów, na terenie kompleksu
rekreacyjnego Aquapark Wesolandia.
■ Świadczenie usług rekreacyjnych dla
dzieci w ramach akcji „Lato w Mieście
2007” na terenie kompleksu rekreacyjnego Aquapark Wesolandia.
■ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 173
w Starej Miłośnie.
WZIĘTO UDZIAŁ W:

■ Uroczystości pasowania na ucznia
w Szkole Podstawowej nr 173.

■ Koncercie z okazji Dnia Seniora organizowanym przez OPS.
■ Uroczystości z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, organizowanej wspólnie przez Zarząd Dzielnicy
Wesoła, Dowódcę 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej i Proboszcza Parafii
św. Alberta w Zielonej.
■ Spotkaniu z Panią Lilianą Zientecką
Dyrektorem Biura Edukacji w celu
omówienia zasad planowania budżetu
oświaty m.st. Warszawy na 2007 rok.
■ Ślubowaniu nauczycieli, którzy zdali
egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

■ Spotkaniu w Biurze Budżetu w sprawie
projektu budżetu na 2007 rok.

■ Odbiorze technicznym adaptowanych na siedzibę DBFO pomieszczeń
w Szkole Podstawowej nr 174.

■ Konferencji „Zarządzanie Oświatą –
moduł samorządowy”.

■ Odbiorze boiska i bieżni przy
Gimnazjum nr 119.

■ Sadzeniu cebulek żonkili – rozpoczynającym międzynarodową i ogólnopolską
hospicyjną akcję „Pola Nadziei”.

■ Odbiorze remontu w Przedszkolu nr 262.

■ Posiedzeniu Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza nauczycielom.
■ Uroczystym koncercie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej organizowanym
pod patronatem pełniącego funkcję
Prezydenta m.st. Warszawy Kazimierza
Marcinkiewicza.
■ Uroczystości z okazji ukończenia 100
lat przez Panią Bronisławę Wieczorek
mieszkankę Dzielnicy Wesoła.
■ Uroczystym wręczeniu Pucharów Burmistrza zwycięzcom Turnieju Tenisa
Stołowego w Szkole Podstawowej nr 174.
■ Posiedzeniu Komisji Edukacji
i Rodziny Rady m.st. Warszawy, podsumowującym realizację Uchwały Nr
XXXVII/848/2004 w sprawie określenia polityki oświatowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2004 – 2007.

■ Spotkaniu z członkami Klubu Seniora
w Wesołej – Zielonej.
■ Imprezie choinkowej – „Mikołajkowe
Zawody Sportowe Przedszkolaków”.
■ Spotkaniach wigilijnych w SZPZLO
i w OPS.
■ Eliminacjach Warszawy i Mazowsza
na XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia.
■ Wieczerzy wigilijnej zorganizowanej
przez Stowarzyszenie ALTER-EGO dla
bezdomnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy.
■ Spotkaniu z Panem Andrzejem
Jakubiakiem Zastępcą Prezydenta m.st.
Warszawy dotyczącym jednolitej polityki gospodarowania zasobem lokalowym miasta.
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■ Uchwała Nr III/7/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy.
■ Uchwała Nr III/8/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu
Zarządu Dzielnicy Wesoła.
■ Uchwała Nr III/9/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia
2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego.
■ Uchwała Nr III/10/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia
2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego.
UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na IV sesji Rady Dzielnicy Wesoła
w dniu 14 grudnia 2006 roku:
■ Uchwała Nr IV/11/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
■ Uchwała Nr IV/12/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
■ Uchwała Nr IV/13/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14
grudnia 2006 r. w sprawie powołania
Komisji Rady Dzielnicy Wesoła i ustalenia przedmiotu ich działania.
■ Uchwała Nr IV/14/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów
osobowych Komisji Rady Dzielnicy
Wesoła.
■ Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14
grudnia 2006 r. w sprawie powołania
Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy.
■ Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok
2007.
■ Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy Wesoła.
cd. na str. 4
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UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na V sesji Rady Dzielnicy Wesoła
w dniu 25 stycznia 2007 roku:
■ Uchwała Nr V/18/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii
do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie budżetu m.st. Warszawy na
rok 2007.
■ Uchwała Nr V/19/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy.
■ Uchwała Nr V/20/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy.
■ Uchwała Nr V/21/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
■ Uchwała Nr V/22/2007 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
■ Uchwała Nr V/23/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy na rok 2007.
UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na VI sesji Rady Dzielnicy Wesoła
w dniu 12 lutego 2007 roku:
■ Uchwała Nr VI/24/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii
do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie budżetu m.st. Warszawy na
rok 2007.
■ Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii
do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
cd. na str. 5

4

INFORMACJE
■ Spotkaniu zapoznawczym z Panem
Włodzimierzem Paszyńskim Zastępcą
Prezydenta m.st. Warszawy i Panem
Wiesławem Wilczyńskim Dyrektorem
Biura Sportu i Rekreacji.
■ Spotkaniu Noworocznym z członkami
Klubu Seniora z Wesołej – Zielonej.
■ Spotkaniu z Panem Andrzejem
Jakubiakiem Zastępcą Prezydenta m.st.
Warszawy w sprawie omówienia dotychczasowej pracy nad dzielnicowymi mikroprogramami rewitalizacji oraz
Lokalnym Programem Rewitalizacji.
■ Otwarciu Ośrodka Działań Twórczych
w osiedlu Stara Miłosna – oddziału
Ośrodka Kultury.
■ Z Panem Jerzym Millerem Zastępcą
Prezydenta m. st. Warszawy.
■ Apelu inaugurującym projekt: „260 dni
dookoła świata” w Szkole Podstawowej
nr 173.
■ Z Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz
Prezydentem m.st. Warszawy.
■ Spotkaniu z przedstawicielami MPWiK
i firmy „Lenbaw” w sprawie przejmowania do eksploatacji przez MPWiK
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Dzielnicy.
■ Pierwszym posiedzeniu Zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.
Warszawy w sprawie przejęcia przez
m.st. Warszawę od MPZBDJiW własności składników mienia obejmujących
nieruchomości i urządzenia stanowiące
system kanalizacyjny w osiedlu Stara
Miłosna.
■ Spotkaniu z Panem Jackiem Wojciechowiczem Zastępcą Prezydenta m.st.
Warszawy, Panią Jolantą Latałą Zastępcą
Naczelnego Architekta Miasta, Panem
MieczysławemReksnisemp.o.Dyrektora
Biura Drogownictwa i Komunikacji,
Panem Markiem Mikosem Naczelnikiem
Wydziału Planowania Miejscowego
w Biurze Naczelnego Architekta Miasta
w sprawie omówienia problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta.
■ Debacie zorganizowanej przez Zarząd
Dzielnicy Śródmieście dotyczącej
zmian szkolnej służby zdrowia.

cd. ze str. 3

■ Rozstrzygnięciu konkursu „Znamy mity greckie” w Szkole Podstawowej nr
171 im. Stanisława Staszica i wręczeniu
laureatom nagród Burmistrza.
■ Seminarium przygotowanym przez firmę „Finryan” na temat „Mikroprogramu
Rewitalizacji Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy na lata 2006-2013 i możliwości skorzystania z dotacji UE na cele
rewitalizacyjne”.
■ Obchodach z okazji Święta Szkoły
w Szkole Podstawowej nr 171 im.
Stanisława Staszica.
ODBYŁY SIĘ SPOTKANIA:
■ Z Panią Mirosławą Wnuk dyrektorem
Biura Polityki Lokalowej w sprawie
sposobu rozdysponowania 5 lokali jednoosobowych na ulicy Szegedyńskiej
przyznanych dla potrzeb Dzielnicy.
■ Z Panami Wiktorem Wojewódzkim
i Adamem Kijewiczem Dyrektorami
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg
m.st. Warszawy oraz Panią Agnieszką
Fenrych-Brunarską z działu inwestycji
w/w zakładu w sprawie podpisania porozumienia na zlecenie budowy dróg na
terenie Dzielnicy.
■ Z Panem Tomaszem Grabowskim projektantem firmy MKWADRAT w sprawie modernizacji Gimnazjum Nr 120
i Szkoły Podstawowej Nr 171.
■ Z dyrektorami placówek oświatowych
w dzielnicy z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
■ Z Panem Adamem Kijewiczem
Dyrektorem Zakładu Remontów
i Konserwacji Dróg m.st. Warszawy
w sprawie budowy ulicy Zagajnikowej,
Borkowskiej i Uroczej.
■ Z Panem Pawłem Wypychem
Kordynatorem w Biurze Polityki
Społecznej w sprawie opieki społecznej i w sprawie wycofania z przetargu działki przy ulicy Spokojnej – róg
Armii Krajowej.
■ Z mieszkańcami ulic Zagajnikowej,
Borowej, Bukowej i Gajowej w sprawie
podłączenia do kanalizacji sanitarnej
i budowy wyżej wymienionych ulic.
cd. na str. 5
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■ Z Panem Dariuszem Pręgowskim
Zastępcą Dyrektora Biura Geodezji
i Katastru i Panią Marią Cichy
Naczelnikiem Wydziału Geodezji
w/w biura w sprawie nazwy ulicy
Wydmowej.
■ Z Panem Pułkownikiem Zenonem
Piskorowskim dowódcą Jednostki
Wojskowej w sprawie obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
■ Z mieszkańcami i radnymi ze Starej
Miłosnej w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Trakt Brzeski.
■ Z dyrektorami placówek oświatowych
w sprawie budżetu oświaty na 2007
rok.
■ Z Panem Kazimierzem Marcinkiewiczem – pełniącym funkcję Prezydenta
m. st. Warszawy.
■ Z dyrektorami szkół, dyrektorem OPS,
przedstawicielami Straży Miejskiej
i Delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego na temat: „Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla
Dzielnicy Wesoła”.
■ Z Panią Katarzyną Fidurą – projektantką w sprawie projektu placu zabaw na
Placu Wojska Polskiego.
■ Z Panem Adamem Karczewskim
Komendantem Komisariatu Policji
w Dzielnicy Wesoła w celu omówienia
poprawy bezpieczeństwa.
■ Z Panią Romualdą Lizak – Prezesem
MPWiK w sprawie przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej w Dzielnicy Wesoła.
■ Z Panem Leszkiem Drogoszem
Dyrektorem Biura Infrastruktury
w sprawie przejęcia przez MPWiK sieci
wodno-kanalizacyjnej w Dzielnicy.
■ Z Panem Zbigniewem Rębkowskim –
inspektorem działu inwestycji w ZDM
i Panem Wojciechem Kaszubą projektantem w sprawie budowy drogi łączącej rondo Graniczna (Stara Miłosna)
z Aleją Dzieci Polskich ( Międzylesie).
■ Z Panami Grzegorzem Skoczkiem
i Jackiem Zienteckim z Biura Kontroli
Wewnętrznej i Audytu m.st. Warszawy

cd. ze str. 4

UCHWAŁY

w celu omówienia pozytywnych wyników kontroli budżetu za 2005 rok.

w sprawie budżetu m.st. Warszawy na
rok 2007.

■ Z Panią Agnieszką Durką dyrektorem
firmy Finryan w sprawie pozyskiwania środków z funduszy europejskich
na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.
■ Z dyrektorami placówek oświatowych
w sprawie organizacji różnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w czasie akcji „Zima w mieście”.
■ Z Panem Leszkiem Drogoszem
Dyrektorem Biura Infrastruktury,
Panią Urszulą Wawryniuk inspektorem, Panem Pawłem Wyrzykowskim
Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno
– Prawnego w Biurze Infrastruktury
w sprawie przejmowania przez MPWiK
oczyszczalni ścieków „Cyraneczka”
oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.

cd. ze str. 4

UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na VII sesji Rady Dzielnicy
Wesoła w dniu 22 lutego 2007 roku:
■ Uchwała Nr VII/26/2007 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
22 lutego 2007 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Wesoła.
■ Uchwała Nr VII/27/2007 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wesoła.
■ Uchwała Nr VII/28/2007 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
22 lutego 2007 r. w sprawie zmian
w składzie osobowym Komisji Rady
Dzielnicy Wesoła.

■ Z Panem Marcinem Bajko Dyrektorem
Biura Gospodarki Nieruchomościami
w sprawie współpracy i zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości i wypłatę ustawowych odszkodowań w związku z przejmowaniem nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

■ Uchwała Nr VII/29/2007 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
22 lutego 2007 r. w sprawie zmian
w składzie osobowym Komisji Rady
Dzielnicy Wesoła.

■ Z Panią Ewą Widerą projektantką, dyrekcją Gimnazjum nr 119 i radnymi
w sprawie projektu budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego.

■ Stanowisko Nr 1/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uporządkowania spraw własnościowych na osiedlu
Stara Miłosna.

■ Z Panem Wojciechem Charkiewiczem
Dyrektorem ds. pionu sieci w MPWiK
w sprawie przejmowania przez MPWiK
oczyszczalni ścieków „Cyraneczka”
oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.

■ Stanowisko Nr 2/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przebiegu WOW przez teren
Dzielnicy Wesoła.

■ Z Panią Mirosławą Wnuk Dyrektorem
Biura Polityki Lokalowej w sprawie
omówienia dotychczasowej pracy nad
dzielnicowymi mikroprogramami rewitalizacji oraz Lokalnym Programem
Rewitalizacji.

■ Stanowisko Nr 3/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2007 roku dotyczące inwestycji: Budowa Zespołu Szkól Nr 94
i Przedszkola Nr 262 w Warszawie –
Wesołej ul. Krótka 1.

■ Z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej
„Warszawska” w sprawie rozwiązania
problemów mieszkańców wspólnoty.
■ z Panią Ewą Widerą projektantką w sprawie projektu budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy
Gimnazjum nr 119.

REJESTR STANOWISK RADY
DZIELNICY WESOŁA M.ST.
WARSZAWY KADENCJA 2006-2010

■ Stanowisko Nr 4/2007 Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wydania
przez Ministra Środowiska postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
Wschodniej Obwodnicy Warszawy na
odcinku od węzła „Marki” do węzła
„Lubelska” według wariantu W3.
5

INWESTYCJE 2007

Regulamin utrzymania
czystości i porządku na
terenie m.st. Warszawy
W związku z nowelizacją przepisów ustawowych, które zwiększają odpowiedzialność właścicieli nieruchomości oraz ﬁrm odbierających od nich odpady, podmioty prowadzące działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostały zobowiązane do ich selektywnego odbierania (art. 10 ust. 2 ustawy
o odpadach).
W dniu 22 czerwca 2006r. Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła
Uchwałę Nr LXXVII/2427/2006 w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta stołecznego
Warszawy”, który m.in. reguluje w szczegółowy sposób obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
a) obowiązek korzystania przez wszystkich właścicieli nieruchomości z usług
wykonywanych przez przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz
przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat umów i dowodów zapłaty za wymienione usługi,
b) obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstających na terenie każdej
nieruchomości,
c) obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w dostateczną ilość pojemników na segregowane odpady surowcowe (co najmniej jeden pojemnik) oraz
pojemnik na pozostałe odpady niesegregowane.
Dopuszcza się także stosowanie dla
potrzeb selektywnej zbiórki worków plastikowych, przy zachowaniu kolorystyki i oznaczeń stosowanych przy pojemnikach do segregacji odpadów.
W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:
1. odpady surowcowe tj. odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady
opakowaniowe ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury,
2. odpady roślinne,
3. odpady z remontów,
4. odpady wielkogabarytowe,
5. odpady niebezpieczne,
6. odpady w postaci zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
cd. na str. 7
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Harmonogram realizacji inwestycji w 2007 r.
Rok 2007 to kolejny rok dużych inwestycji na terenie Wesołej. W projekcie załącznika inwestycyjnego do budżetu dzielnicy znajduje się 35 tytułów inwestycyjnych, w tym wiele tytułów składa
się z kilku zadań (projekty drogowe, budowa oświetlenia, budowa ulic osiedlowych). W chwili obecnej są to 44 zadania na łączną kwotę 23,5 mln zł. Ponadto
władze dzielnicy wystąpiły o dodatkową
kwotę 3,28 mln zł. Razem daje to łączny budżet w wysokości prawie 27 mln zł.
Realizacja tak dużego budżetu i tylu zadań
wymaga precyzyjnego ustalenia harmo-

nogramu prac, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór nad poszczególnymi zadaniami oraz ścisłej koordynacji
działań między Wydziałem Infrastruktury
a Wydziałem Ochrony Środowiska,
Delegaturą Biura Zamówień Publicznych,
Delegaturą Biura Naczelnego Architekta
Miasta i Delegaturą Biura Gospodarki
Nieruchomościami.
Poniżej przedstawiam harmonogram realizacji najważniejszych inwestycji dzielnicowych, przygotowany
w Wydziale Infrastruktury z dokładnością
do miesiąca kalendarzowego.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
LP

Inwestycja

Ogłoszenie Podpisanie
przetargu
umowy

Początek
realizacji

Zakończenie
realizacji

1

Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od
ul. Gościniec do Traktu Brzeskiego

V

VI

VI

X

2

Budowa ul. Głowackiego

II

IV

IV

VIII

3

Budowa ul. Mazowieckiej

II

III

IV

VIII

II
III
1)

IV
V

IV
V

VIII
IX

4

Budowa ul. Podleśnej

5

Budowa chodnika ul. Niemcewicza

6

Budowa ul. Żeromskiego i Rejtana (od
Żeromskiego do Słowackiego)

V

VI

VI

X

7

Budowa skrzyżowań: ul. Gościniec / ul. Jana
Pawła II i ul.Gosciniec/ul. Borkowska

IV

V

VI

VIII

8

Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej
wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku – projekt

II

III

III

XI

II
II
II

III
III
III

III
III
III

XI
XI
IX

II
II

III
III

III
III

VI
VI

II
II
III

III
III
IV

III
III
IV

XI
VIII
VIII

IV

V

V

VIII

V

VII

VII

X

II

III

III

XII

Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna
ul. Cyklamenowa
ul. Diamentowa
ul. Biesiadna
Projekty drogowe ulic w osiedlach:
10 Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola
Grzybowska
ul. Ks. Piotra Skargi
ul. Lipowa
9

Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej
11 w os. Zielona
ul. Kościuszki
ul. Wiśniowa
ul. Sportowa
Budowa dróg w os. Stara Miłosna
12 (współﬁn.)
ul. Hiacyntowa
ul. Objazdowa
13 Budowa ul. Jagiellońskiej
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej
14
wzdłuż Kanałku Wawerskiego – projekt

cd. na str. 7
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Regulamin utrzymania
czystości i porządku...

Harmonogram realizacji inwestycji w 2007 r.
LP

Inwestycja

Ogłoszenie Podpisanie
przetargu
umowy

Budowa ul. Uroczej na odcinku od
15 ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej
(w tym wykup gruntów)

cd. ze str. 6

cd. ze str. 6

Początek
realizacji

Zakończenie
realizacji

w realizacji

16 Budowa ul. Fabrycznej – II etap

III

V

V

IX

17 Budowa ul. Syrokomlii

IV

V

VII

IX

Modernizacja układu drogowego Plac
18
Wojska Polskiego – IV Etap

II

III

IV

VII

19

Budowa i modernizacja ulic osiedlowych
w os. Centrum
ul. Współczesna

po rozstrzygnięciu przetargów

ul. Różana

II

ul. Zakątek

po rozstrzygnięciu przetargów

ul. Miła

II

III

VI

VIII

ul. Piotra Skargi

VI

VII

VIII

X

ul. Lipowa

VI

VII

VIII

XI

II

III

IV

VI

21 Budowa ulicy Jeździeckiej

VI

VIII

VIII

VIII 2008

22 Budowa ul. Wspólnej

VI

VII

VII

XI

III

VI

VIII

ul. Górna

20 Przebudowa ulicy Mickiewicza

23

Budowa dróg w os. Plac Wojska Polskiego
(współﬁn.)

brak wniosków

24 Budowa dróg w os. Zielona (współﬁn.)

brak wniosków

25

Budowa budynku komunalno-socjalnego
– prace przygotowawcze – koncepcja

26

Modernizacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

27

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171
i Gimnazjum Nr 120

IV

28

Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa,
Gimnazjum, Przedszkole w os. Zielona

1)

29

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 173
w Starej Miłosnej

VI

30

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
Nr 119, ul. Klimatyczna

31

Budowa oświetlenia dróg w osiedlach
Zielona i Stara Miłosna 2)

II
V

32

Budowa dzielnicowego boiska trawiastego
z infrastrukturą

1)

33

Budowa Szkoły Podstawowej
w os. Stara Miłosna

3)

II

II

V

VII

X

V

VI

XII

VII

VII

IX

VII
III
VI

III
VI

X
IX

1) Harmonogram będzie ustalony po otrzymaniu prawomocnej decyzji lokalizacyjnej
2) Budowa oświetlenia w ulicach: Cienista, Prusa, Zaułek, Sezamkowa, Dobra, bez nazwy (od ul. Wspólnej do os.
Warszawska) Projekty w ulicach: Topolowa, Szklarniowa, Polanki, ****, ****, Pogodna (na południe od ul. Jana
Pawła II), Szeroka, Ptasia
3) Harmonogram będzie ustalony po wprowadzeniu zadania do budżetu oraz ustaleniu możliwej lokalizacji tej
inwestycji

Terminy zapisane w harmonogramie są
realne do osiągnięcia. Nie uwzględniają
jednak nieprzewidzianych sytuacji takich
jak: protesty mieszkańców, odwołanie się
od decyzji pozwolenia na budowę lub de-

cyzji lokalizacyjnych, odwołanie się i protesty ﬁrm uczestniczących w przetargach
publicznych.
Andrzej Pylak
Naczelnik Wydziału Infrastruktury

Również w dniu 22 czerwca 2006r.
Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę
Nr LXXVII/2428/2006 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej Urzędu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl i Zarządu Oczyszczania Miasta www.zom.waw.pl.
Nowe przepisy powodują konieczność
zmiany treści umów pomiędzy właścicielami nieruchomości a ﬁrmami odbierającymi odpady komunalne. Umowa powinna
określać m.in. ilość pojemników (worków)
do segregacji na terenie posesji, a także
stawki opłat. Każda ﬁrma w ramach konkurencji oferuje swoje stawki opłat w granicach nie przekraczających górnych stawek ustalonych przez Radę Miasta.
Odpady powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie
pojemników (kontenerów) oraz utrzymanie
czystości i porządku wokół pojemników
(kontenerów) jednakże nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
b) raz na tydzień z budynków wielorodzinnych.
W związku z powyższym, każdy zarządca terenu, administrator lub właściciel nieruchomości powinien wystąpić
do ﬁrmy, z którą zawarł umowę na wywóz odpadów komunalnych ze swojego terenu, o rozszerzenie zakresu umowy
o selektywną zbiórkę odpadów.
AKCJA CZYSTA WARSZAWA
Od kwietnia do października będzie
kontynuowana akcja „Czysta Warszawa”.
Akcja koordynowana jest przez Wydział
Ochrony Środowiska, wspólnie
z Zarządem Oczyszczania Miasta. W ramach programu zostaną zatrudnione osoby bezrobotne, które przez okres 6 miesięcy będą oczyszczały teren dzielnicy.
Osoby te kierowane są w miejsca wskazane przez Wydział Ochrony Środowiska.
Wydział przyjmuje zgłoszenia dotyczące miejsc zanieczyszczonych od Zarządu
Oczyszczania Miasta, Straży Miejskiej
oraz mieszkańców.
Grażyna Kalinowska
Wydział Ochrony Środowiska
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Wydział
Budżetowo-Księgowy
informuje

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji na terenie Dzielnicy Wesoła

Podatek od nieruchomości
W Uchwale Nr LXXXIV/2832/2006
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2007 r., określono
następujące wysokości stawek:
– od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,31 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
– od gruntów:
• 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,
• 0,62 zł od 1 m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Osoby ﬁzyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, sporządzoną na formularzach według ustalonych przez radę gminy wzorów w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego. Osoby
prawne zobowiązane są złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego. Druki można pobrać ze strony
www.um.warszawa.pl/podatki

Inwestycje prowadzone przez
Dzielnicę nie są jedynymi inwestycjami realizowanymi na rzecz mieszkańców
Wesołej. Od ubiegłego roku, tak jak w całym m.st. Warszawie, budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zajmuje się
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji (MPWiK). W tym roku przewidywane jest rozpoczęcie inwestycji
wodno-kanalizacyjnych na łączną kwotę
około 10 mln zł.
Do planu inwestycyjnego MPWiK na
2007r. zgłosiliśmy 13 zadań dotyczących
budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
Na wszystkie te zadania przygotowaliśmy pełną dokumentację projektową, któ-

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

cd. na str. 9
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Długość
(m)

Średnica
(m, mm)

Planowany
termin realizacji

580

100

IX.2007 / XII.2007

1

Budowa wodociągów w osiedlu Zielona
w ulicach Gazowej, Kraszewskiego, Uroczej,
I. Krasickiego DN 100 L ca 580 m

2

Budowa wodociągu w osiedlu Stara Miłosna
obszar I: Tramwajowa, Kazita, Ptasia, Kruszyny,
Borkowska, Torfowa, Wydmowa, Jana Pawła
II, Gościniec Dn100/150 L ca 3318 m

33180

100/150

XII.2007 / 2008

3

Budowa wodociagów w osiedlu Stara Miłosna
obszar II: Cieplarniana, Lasek Brzozowy, Łagodna,
Piotrusia Pana, Jeździecka, Nizinna, Trakt Brzeski,
Pogodna, Husarska, Szafranowa, Ułańska, ulica bez
nazwy, Radosna, Szklarniowa, Topolowa, Polanki,
Sarenki, Gościniec, Poezji Dn 100/150 L ca 3995 m

3995

100/150

XII.2007 / 2008

4

Budowa wodociągów w osiedlu Stara
Miłosna obszar III: Hebanowa, Orzechowa,
Fabryczna, Kamienna, Wczasowa, Skalista,
Brzoskwiniowa Dn 100/150 L ca 1092 m

1092

100/150

XII.2007 / 2008

5

Budowa wodociągów w osiedlu Stara Miłosna
w ulicach: obszar IV : Hiacyntowa, Lawendowa,
Stokrotki, Cyklamenowa, Promienna, Cienista,
Forsycji, Dąbrowy Dn 100/150 L ca 757 m

757

100/150

XII.2007 / 2008

6

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona etap
III w ulicach: Rembertowskiej, Zachodniej, Nowej,
Podleśnej, Krótkiej, Żeglarskiej, Wilanowskiej,
Pstrowskiego, Polnej (od Brata Alberta), Rysiej,
Jagiellońskiej, Uroczej, DN 0,2 L 2862 m

2862

0,2

XII.2007 / 2008

7

Budowa kanalizacji w ul. I Praskiego Pułku odc.
Niemcewicza – Słowackiego DN 0,2 L ca 440

440

0,2

IV.2007 / VII 2007

8

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Kochanowskiego, Wiśniowej,
Kasprowicza Dn 0,2 L ca 300 m

300

0,2

IV.2007 / VI.2007

Podatek od środków transportowych
W Uchwale Nr LXXXIV/2833/2006
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2007 r. , określono następujące wysokości stawek:
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
a) od 3.5 tony do 5.5 tony włącznie 662.00 zł
b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie
1.103.00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.324.00 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton 2.527.00 zł
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest

ra obecnie znajduje się na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Po ich uzyskaniu dokumentacja zostanie przekazana
do MPWiK. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji przyjęło do realizacji wszystkie zgłoszone przez nas zadania, w tym także zlecenie na wykonanie
dokumentacji projektowej na obszarach
nie objętych jeszcze projektami.
Poniżej przedstawiamy harmonogram
inwestycji realizowanych przez MPWiK.
Niektóre z przedstawionych terminów
oceniamy jako zbyt odległe. Dzielnica
podejmie działania i rozmowy z MPWiK,
aby doprowadzić do wcześniejszego rozpoczęcia realizacji niektórych zadań.

cd. na str. 9
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Wydział
Budżetowo-Księgowy
informuje cd. ze str. 8

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji... cd. ze str. 8
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Długość
(m)

Średnica
(m, mm)

Planowany
termin realizacji

9

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeździeckiej
odc.Ułańska – Gościniec Dn 0,2 L ca 308m

308

0,2

VI.2007 / XI.2007

10

Budowa kanalizacji ściekowej w ul.
Sikorskiego Dn 0,2 L ca 28 m

28

0,2

VIII.2007 / XI.2007

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna
11 obszar I: Borkowska, Jana Pawła II, Cieplarniana,
Husarska, Pogodna, Jeździecka Dn 0,2 L ca 1920 m

1920

0,2

VII.2007 / 2008

Kanalizacja sanitarna w osiedlu Stara Miłosna obszar
II: Trakt Brzeski, Nizinna, ulica bez nazwy od ul.
12
Mazowieckiej, Wiślana, Polanki, Topolowa, ulica
bez nazwy od ul. Topolowej Dn 0,2 L ca 1026 m

1026

0,2

VII.2007 / XII.2007

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Groszówka
w ulicach: Niemcewicza, S. Żeromskiego,
13
A. Asnyka, G. Narutowicza, T. Rejtana, T.
Kościuszki, C.K. Norwida DN 0,2 L ca 2658 m

2658

0,2

XII.2006 / 2008

DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA 2007
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla
14 Grzybowa II w ul. Długiej odc. Przejazdowa
– Mokra Dn 0,2 L ca 836 m

836

0,2

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla
Centrum i Wola Grzybowska w ulicach:
Głowackiego, Świerkowej, Stefana Berenta,
15 Kubusia Puchatka, Jaśminowej, Baśniowej,
Modrzewiowej, Wrzosowej, Ciasnej, Wiosennej,
Spokojnej, Ogrodowej, Dowcip, Kasztanowej,
Lipowej, Parkowej Dn 0,2/0,3 L ca 3370 m

3370

0,2/0,3

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Groszówka
w ulicach: Asnyka odc. 1 Maja-Kościuszki, Kościuszki
odc. Niemcewicza-Mickiewicza, Sienkiewicza
16
odc. Słowackiego-Dębowa, Słowackiego odc.
Kozia-Lotnicza, Kraszewskiego, Lotniczej odc.
Słowackiego-Broniewskiego DN 0,2/0,3 l ca1734 m

1734

0,2/0,3

Prace projektowe kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona w ulicach: Piaskowa (od ul. Krasickiego do
17 ul. Matejki), Zaciszna, Krasickiego, Matejki (od ul.
Kraszewskiego do ul. Słowackiego), Kraszewskiego,
Wschodnia na wschod od ul. Krasickiego.

950

200

Prace projektowe kanalizacji sanitarnej osiedle
Groszówka w ulicach: A. Asnyka (od ul. 1. Maja
do Kościuszki), Rejtana, T. Kościuszki (od ul.
Niemcewicza do ul. A. Mickiewicza), Sienkiewicza
18
(od ul. Słowackiego do ul. Dębowej) Tuwima,
Skłodowskiej-Curie, 1 Maja, Słowackiego (od ul.
Koziej do ul. Lotniczej), Kraszewskiego, Lotnicza
(od ul. Słowackiego do ul. Broniewskiego).

1920

200 – 300

530

150

19

Budowa wodociągu w ul. Mokrej i ul.
Wspólnej od ul. Śliskiej do ul. Mokrej.

brak koncepcji

Andrzej Pylak
Naczelnik Wydziału Infrastruktury

organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Podmioty, na których ciąży
obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych od początku roku
podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 lutego tego roku, złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację
na podatek od środków transportowych,
sporządzoną na formularzu według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz.
U. Nr 232, poz. 1969). Jeżeli obowiązek
podatkowy powstał lub zaistniały inne
okoliczności np. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby po 15 lutym deklaracje
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie obowiązku lub wygaśnięcie
obowiązku podatkowego.
W związku z licznymi zapytaniami podatników dotyczących opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej 3,5 tony, przedstawiamy
poniżej interpretację Ministra Finansów
Nr LK-2209/LP/02/PP dotyczącą w/w zagadnienia:
„Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84)
opodatkowaniem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5
tony i poniżej 12 ton. W obecnym stanie
prawnym podstawę opodatkowania podatkiem od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita w odróżnieniu od kryterium ładowności, które
obowiązywało w tym podatku do końca
2001 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami,
przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle. Jeżeli zatem środkiem
transportowym jest wskazany w art. 8 pkt
1 samochód ciężarowy i jego dopuszczalna masa całkowita określona w dowodzie
rejestracyjnym, w którym dokonano wpisów, m.in. na podstawie świadectwa homologacji – wynosi 3.5 tony, oznacza to,
iż pojazd taki podlega opodatkowaniu
podatkiem od środków transportowych,
a jego wysokość wyznaczają stawki określone w uchwale rady gminy:”
cd. na str. 10
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Wydział
Budżetowo-Księgowy
informuje cd. ze str. 9
Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2006 r. nr 104, poz. 708) –
w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni organ podatkowy o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Druk zawiadomienia można pobrać w Wydziale Obsługi
Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła.
Podatek od posiadania psów
W Uchwale Nr LXXXIV/2834/2006
Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia
26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 r., ustalono na rok podatkowy 2007 r. stawkę w wysokości 1,00
zł od każdego psa. Podatek od posiadania
psów płatny jest bez wezwania w terminie
do 31 marca 2007 r. lub w ciągu 14 dni od
dnia powstania obowiązku podatkowego.
Wpłaty z tytułu podatków można uiszczać w kasie Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy w poniedziałki od
godz. 1000 do 1745, od wtorku do piątku
w godz. od 800 do 1545 lub przelewem,
przekazem na rachunek Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy:
nr 81 1240 2148 1111 0010 0314 9545.

Zima w
Termin tegorocznych ferii w województwie mazowieckim przypadł na okres od dnia
29 stycznia do 9 lutego. W tym czasie na terenie m.st. Warszawy prowadzona była, jak co
roku, szeroko zakrojona akcja „Zima w Mieście”.
Tegoroczną akcję zainaugurował koncert zespołu „Zakopower” w Sali Kongresowej
PKiN, który mogły także oglądać dzieci z naszej dzielnicy. Program ogólnomiejski obejmował bezpłatne korzystanie m.in. z takich atrakcji jak: sztuczne lodowisko TORWAR
II, sztuczny stok narciarski Górka Szczęśliwicka, zajęcia w PKiN, zajęcia w Ośrodkach
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy i inne.
W ramach akcji, dzieci i młodzież spędzające ferie na terenie naszej dzielnicy miały
możliwość skorzystania z zajęć prowadzonych w tak zwanych „Punktach dziennego
pobytu” organizowanych w szkołach podstawowych (SP Nr 171, SP Nr 172, SP Nr 173,
ZS Nr 94). W punktach tych prowadzone były zajęcia sportowe, informatyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, ﬁlmowe, itp. Każde z uczestniczących dzieci mogło skorzystać z bezpłatnych obiadów, a w niektórych placówkach także drugich śniadań lub podwieczorków.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub księgi przychodów i rozchodów
winna być dokonana w formie polecenia
przelewu.
Opłata skarbowa
Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła
w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).
Najistotniejsze zmiany w ustawie:
1. Zniesienie opłaty skarbowej od podań
i załączników do podań składanych
w urzędzie.
2. Obowiązek dokonywania zapłaty opłaty skarbowej gotówką, w kasie organu
podatkowego lub bezgotówkowo, na

Podobną funkcję pełniły tak zwane „Punkty zajęć specjalistycznych”, organizowane
w gimnazjach (Gimnazjum Nr 119 i Gimnazjum Nr 120) oraz w Ośrodku Kultury
i Bibliotece Publicznej.
Prowadzone tam zajęcia przeznaczone były dla starszych dzieci i młodzieży.

cd. na str. 11

cd. na str. 11
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Zajęcia świetlicowe i informatyczne w SP Nr 174

Mieście 2007

Zajęcia sportowe w Gimnazjum Nr 119 i SP Nr 174

Placówki organizowały wycieczki po Warszawie oraz wyjazdy do teatrów (Lalka,
Guliwer) i do ZOO. Uczestnicy akcji mogli korzystać w grupach zorganizowanych
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, w tym także SKM.
Jak co roku uczestnicy akcji, w określonych godzinach mieli zapewnione bezpłatne
wejścia na basen w Aquaparku Wesolandia. Zajęcia na basenie zakończyły, tradycyjnie
już, zawody pływackie rozegrane w ośmiu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
W sali kinowej Klubu Garnizonowego „Kościuszkowiec” dwa razy w tygodniu odbywały się seanse ﬁlmowe dla dzieci (Auta, Garﬁeld 2, Epoka lodowcowa 2, Dżungla), wystawiany był także spektakl teatralny dla dzieci – baśń indiańska p.t. „Trzy białe strzały”.
Wstęp na ﬁlmy i spektakl był oczywiście bezpłatny.

Wydział
Budżetowo-Księgowy
informuje cd. ze str. 10
rachunek organu właściwego miejscowo dla załatwianej sprawy, tj. właściwej Dzielnicy m.st. Warszawy.
3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie
czynności urzędowej co oznacza, iż
opłata skarbowa jest należnością opłacaną z góry. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentów
składanych w urzędzie.
4. Od spraw podlegających opłacie skarbowej załatwianych w Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy należy uiścić
opłatę w kasie Urzędu m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wesoła lub dokonać przelewem, przekazem na rachunek Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy
nr 83 1240 2148 1111 0010 0314 9994.
5. Dla spraw załatwianych w Urzędzie
Skarbowym Warszawa - Wawer, podlegających opłacie skarbowej, należną opłatę należy uiścić przed złożeniem spraw w kasie Dzielnicy Praga
- Południe ul. Grochowska 274 lub na
rachunek Urzędu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga - Południe:
nr 04 1240 2887 1111 0010 0326 3805.
Barbara Nowak
Główny Księgowy

Dotacja Dzielnicy Wesoła
na zimowisko dla dzieci

Spektakl „Trzy białe strzały”

Wręczenie nagrody w zawodach pływackich

Ogólnie, podczas tegorocznej akcji w Dzielnicy Wesoła z „Punktów dziennego pobytu”
skorzystało 600 dzieci (odnotowano 3 188 „osobowejść”). W placówkach prowadzących
„Zajęcia specjalistyczne” dzieci i młodzież wzięły udział 2 834 razy (osobowejścia).
W placówkach na terenie Dzielnicy Wesoła na potrzeby akcji „Zima w Mieście”
zatrudniono 50 instruktorów i opiekunów dzieci.
Uczestnikom akcji wydano 4 498 obiadów i 2 032 drugie śniadania lub podwieczorki.
Z bezpłatnych kąpieli na basenie skorzystano 1 127 razy. Uczestników seansów ﬁlmowych (nie rejestrowano) szacuję łącznie na około 1 250, a widownię spektaklu na około
290 dzieci.
Zorganizowane grupy uczestników akcji w placówkach 42 razy przemieszczały się
komunikacją miejską, łącznie na podstawie „kart bezpłatnych przejazdów” przejechało
635 pasażerów.

W wyniku konkursu ogłoszonego
przez Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącego organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w okresie ferii zimowych w 2007 r., Dzielnica Wesoła
przekazała dotację w wysokości 4 000 zł.
Jedyną ofertę, na organizację zimowiska
w Szczyrku, spełniającą wszelkie wymogi formalne i merytoryczne, złożyła
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starej Miłośnie. W zimowisku wzięło
udział 46 dzieci.
Jarosław Szmytkowski
Wydział Oświaty i Wychowania

Piotr Szepietowski
Wydział Kultury, Koordynator akcji Zima w Mieście 2007 w Dzielnicy Wesoła
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Internet i MATEUSZ
w bibliotece w Zielonej

AKTUALNOŚCI
Zima w bibliotece
Po raz kolejny biblioteka włączyła się
w akcję „Zima w mieście”.
Na pierwszym spotkaniu dzieci oglądały spektakl „Aby zmądrzały żaby…”
w wykonaniu teatrzyku JAŚ. To zabawne przedstawienie w znakomitej oprawie
muzycznej podobało się i dzieciom i dorosłym. Spektakl miał tylko jedną wadę:
był za krótki.

Jak już wcześniej informowaliśmy, biblioteka w Zielonej od ponad pół roku mieści się w nowym lokalu przy ul. Warszawskiej 55, na osiedlu
Laguna. Po przeprowadzce zwiększyliśmy godziny pracy dla czytelników, zapraszamy do biblioteki cztery dni w tygodniu. Od stycznia bieżącego roku biblioteka działa w Systemie Bibliotecznym
MATEUSZ. Karta biblioteczna wydana
w jednej z placówek umożliwia korzystanie z pozostałych bibliotek w Wesołej.
Proponujemy również bezpłatny dostęp
do Internetu. Zachęcamy do czytania
na miejscu lub wypożyczania do domu
czasopism: Cogito, Victor, Cztery Kąty,
Poradnik Domowy, Newsweek, Twoje
Dziecko oraz Twój Styl. Przeprowadzka
do nowego lokalu zaowocowała ponad
100-procentowym wzrostem liczby czytelników, a co się z tym wiąże zwiększeniem odwiedzin i wypożyczeń. Biblioteka
stara się wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców rozbudowując i uzupełniając księgozbiór o poszukiwane tytuły.
Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek – 13.00-19.00
Wtorek – 13.00-18.00
Czwartek – 13.00-18.00
Piątek – 10.00-15.00
tel.: 022 489 72 89
e-mail: wesola.f2@e-bp.pl
www.wesola.e-bp.pl
Danuta Polakiewicz
Biblioteka Publiczna

W piątek 2 lutego, odbyło się spotkanie
z oﬁcerem Zawodowej Straży Pożarnej,
który uczył jak reagować w sytuacjach
zagrożenia oraz uświadamiał, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w trakcie zabawy, nauki i wypoczynku. Na zajęciach każdy mógł przymierzyć prawdziwy strażacki hełm oraz kurtkę, pytać
o wszystkie kwestie związane z zawodem strażaka i służb ratowniczych. Straż
Pożarna zagwarantowała, oprócz spotkania edukacyjnego, nagrody. Najlepsi, którzy zapamiętali najwięcej, otrzymali ma-

skotki i kalkulatory, dzieci otrzymały także piękne strażackie kalendarze.
W drugim tygodniu ferii na zajęciach
przeprowadzony został konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim było hasło: „Książka to dla mnie…”.
Uczestnicy mieli narysować, jaką rolę
spełnia w ich życiu książka, z czym im się
kojarzy, czy lubią czytać (lub nie sprawia
im to przyjemności). Prace okazały się nie
tylko ładne, ale też interesujące. Trudno
nam było wybrać zwycięzców, jednak
w efekcie Jury przyznało dwie pierwsze
nagrody oraz wyróżnienia dla wszystkich
uczestników.
Wszystkie nagrodzone prace można
oglądać w Bibliotece, na wystawie zatytułowanej „Książka to dla mnie”.
Katarzyna Wiszewska
Biblioteka Publiczna

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie m.st. Warszawy w 2007 roku
W dniu 25 stycznia 2007r. nastąpiło
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie m.st. Warszawy (za-

dania o zasięgu miejskim lub dzielnicowym).
Wyniki konkursu w części dotyczącej
Dzielnicy Wesoła przedstawiają się następująco:

I. Zadania o zasięgu miejskim:
lp

1

Podmiot
Uczniowski Klub
Sportowy VICTOR

Opis zadania
Organizacja cyklu turniejów ogólnopolskich Grand Prix
VICTOR’a w badmintonie
Organizacja III Ogólnopolskiego Turnieju w Szabli Młodzików
i Juniorów Młodszych

Dotacja
10 000,5 000,cd. na str. 13

12

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej... cd. ze str. 12

Nabór do przedszkoli
w roku szkolnym 2007/2008

II. Zadania o zasięgu dzielnicowym:

Nabór do przedszkoli prowadzonych
przez m.st. Warszawę w roku szkolnym
2007/08 będzie zorganizowany według
poniższego harmonogramu:

W załączniku budżetowym Dzielnicy Wesoła na rok 2007 zapisano na ten cel środki ﬁnansowe w wysokości 168 100 zł.
lp

1

Podmiot

Klub Sportowy
WESOŁA

Opis zadania

Dotacja

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

18 000,-

Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – udział we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

25 000,-

Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – zgrupowania
szkoleniowe

15 000,-

Wspieranie działań na rzecz utrzymania i przedłużania sprawności
ﬁzycznej osób starszych

7 100,-

Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

56 000,-

2

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
STARA MIŁOSNA

Rozgrywki Sąsiedzkiej Ligi Siatkówki, Sąsiedzkiej Ligi Piłki Nożnej, IV
Otwarte Mistrzostwa Wesołej w biegu maratońskim

11 000,-

3

Uczniowski Klub
Sportowy DWÓJKA

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – badminton

12 000,-

4

Uczniowski Klub
Sportowy
VICTOR

Organizacja otwartych Mistrzostw Dzielnicy Wesoła w badmintonie

4 000,-

Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w UKS Victor

10 000,-

Udział UKS Victor we współzawodnictwie sportowym kalendarza
imprez szkolnych i polskich związków sportowych

4 500,-

Zgrupowania szkoleniowe UKS Victor – szermierka, badminton

5 500,-

Paweł Malinowski
Wydział Sportu i Rekreacji

19 lutego – 30 marca 2007 r.
Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń
przez dyrektorów przedszkoli.
Karty zgłoszeń można również pobrać ze
strony: www.edukacja.warszawa.pl
do 11 kwietnia 2007 r.
Praca komisji rekrutacyjnych w przedszkolach.
13 kwietnia 2007 r.
Wywieszenie list przyjętych dzieci.
do 18 kwietnia 2007 r.
Rozpatrzenie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej składanych do dyrektora przedszkola.
20 kwietnia 2007 r.
Przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.
Jarosław Szmytkowski
Wydział Oświaty i Wychowania

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy, ul. 1. Praskiego Pułku 21A
05-075 Warszawa, tel./fax 022 773-44-12
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia doﬁnansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Program aktywizacji zawodowej kobiet w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy”,
realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy, podniesienie ich kwaliﬁkacji zawodowych i wejście na rynek pracy.
Zaplanowaliśmy działania o charakterze
kompleksowym, tj.: indywidualne i grupowe formy pracy w oparciu o techniki
aktywizujące, szkolenia zawodowe, przygotowanie zawodowe i staże.
1. Adresaci projektu:
Projekt wpisuje się w cele i założenia
Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, gdyż ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy i zgodnie z założeniami Działania 1.6
SPO RZL, pomoc w trakcie realizowania
projektu będzie kierowana do 32 kobiet:
– bezrobotnych,
– poszukujących pracy,
– powracających na rynek pracy po długiej nieobecności,

– o niskich lub zdezaktualizowanych
kwaliﬁkacjach,
– chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Proponowane formy wsparcia:
Zakres tematyczny projektu jest zgodny z celem Działania 1.6 SPO RZL/schemat a)/.
Typ projektu :
– kursy szkoleniowe podnoszące kwaliﬁkacje zawodowe;
– kursy szkoleniowe z zakresu aktywizacji zawodowej;
– doradztwo zawodowe, psychologiczne
i prawne;
– subsydiowane staże i przygotowanie zawodowe;
– kursy szkoleniowe w zakresie nabywania i wykorzystania umiejętności i wiecd. na str. 14

Zmiana na stanowisku
Dyrektora Ośrodka Kultury
w Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy
Informuję, że z dniem 31 grudnia
2006 r. Pan Dariusz Falana, w wyniku
złożonej rezygnacji, odwołany został ze
stanowiska dyrektora Ośrodka Kultury
w Dzielnicy Wesoła na mocy porozumienia stron (Zarządzenie Nr 10/2006
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
20 grudnia 2006 r.).
Od dnia 8 stycznia 2007 r. do dnia
powołania Dyrektora Ośrodka Kultury
w Dzielnicy Wesoła, obowiązki Dyrektora
pełni Pani Barbara Wiktorowska
(Zarządzenie Nr 31/2007 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 4 stycznia
2007 r.).
Powołanie Dyrektora Ośrodka Kultury
nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.
Procedura przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest
obecnie przygotowywana przez Biuro
Kultury Urzędu m.st. Warszawy.
Piotr Szepietowski
Wydział Kultury
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Ośrodek Pomocy...

cd. ze str. 13

Harmonogram zajęć w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna”

dzy na temat elastycznego podejścia do
zawodu i rozwijania własnej działalności gospodarczej;
– działania towarzyszące: zapewnienie
opieki nad osobami zależnymi od kobiet uczestniczących w projekcie.
Beneﬁcjentom ostatecznym biorącym
udział w programie /w każdej z IV grup
8-osobowych/ zapewniamy udział w 8-tygodniowym, intensywnym szkoleniu wewnętrznym /I MODUŁ/, obejmującym:
– warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy,
– trening umiejętności psychospołecznych,
– zajęcia z obsługi komputera,
– porady prawnika,
– zajęcia z wizażystką/stylistką,
– doradztwo przy wypełnianiu wniosków
o przyznanie środków z Urzędu Pracy na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Po zakończeniu udziału w szkoleniu
wewnętrznym /I MODUŁ/ beneﬁcjentki skorzystają ze szkoleń zawodowych
/II MODUŁ/ (do 4 miesięcy – w zależności od zawodu). Szkolenie zawodowe będzie uwzględniało predyspozycje psychoﬁzyczne i zdrowotne kobiet, poziom wykształcenia, dotychczasowe kwaliﬁkacje)
i potrzeby rynku pracy. Szkolenia zawodowe przeprowadzą wykonawcy, ﬁgurujący w rejestrze instytucji szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Po zakończeniu szkoleń przewiduje się sześciomiesięczne przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy i staże /III
MODUŁ/, w celu zdobycia doświadczenia w wykonywaniu nowego zawodu i zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy.
3. Okres realizacji projektu:
Działalność programowa /szkolenia wewnętrzne/ będzie realizowana, począwszy od 2 kwietnia 2007 r., w Ośrodku
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.
st. Warszawy, przy ul. 1. Praskiego Pułku
21A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 16.15-21.00 a w soboty 8.00-20.00.
Zakończenie projektu planujemy na
marzec 2008 r.
4. Dane do kontaktu:
Mariusz Pawłowski, kierownik Projektu,
tel. 022 773 44 12 wew. 104
e-mail: mariuszpawlowski@o2.pl
Marzenna Todorska
Dyrektor OPS
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Nazwa zajęć

Termin zajęć

Rysunek/Malarstwo

wt. godz. 16 -19; pt. godz. 15 -18

Klub Młodzieżowy

pon.- pt. godz. 15 -19

Pianino, Instrumenty klawiszowe

do uzgodnienia

Klub Seniora

wt. i pt. godz. 15 -19

Akademia Malucha

wt., czw. godz. 11-14

Klub „Mama Tata i Ja”

pon, śr, pt. godz. 11-14

Fotograﬁa

pon. godz. 17-18

Modelarnia

pon. i czw. godz. 17-19

Mad Science

wt. godz. 17.30 -18.30

Młodzieżowy Teatr Poszukujący

pt. godz. 18 - 20; sob. godz. 10 -12

Musical Babies

śr. godz. 12-13

Wesolinki

pt. godz. 17-19

ul. Jana Pawła II 25 (I piętro), tel. (0 22) 427 37 74
www.domkultury.wesela.net, e-mail: pogodnakultura@jjs.pl

Terminy zajęć sekcji programowych Ośrodka Kultury
w Wesołej w sezonie artystycznym 2006/ 2007
Sekcja
Artystyczny Klub Malucha
Musical Babies
Pianino

godzina
12.00 -15.00

środa

11.00

poniedziałek - czwartek

12.00 - 19.00

środa, piątek

16.00 - 19.00

czwartek

16.00 - 17.00

grupa młodsza

wtorek,czwartek

16.00

grupa starsza

wtorek,czwartek

16.50

wtorek, czwartek

15.00 -16.30

Chór
Wesolinki
Taniec

dzień
wtorek, czwartek

Plastyka
Rysunek, malarstwo

czwartek

17.00 -18.30

piątek, sobota

18.00 - 20.00 (pt.),
10.00 - 12.00 (sob)

Gimnastyka korekcyjna

wtorek,czwartek

17.45 -18.30

Hyde Park

termin zajęć ustalany przez osobę prowadzącą

Młodzieżowy Teatr
Poszukujący

przeniesiony do
Starej Miłosnej

Klub +/- 40-latek

środa

16.00

Barbara Wiktorowska
Dyrektor Ośrodka Kultury

Wydanie lub wymiana paszportu
Paszporty wydaje wojewoda właściwy
miejscowo ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Przepisy dotyczące paszportów reguluje Ustawa z dnia
13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027).
Mieszkańcy Dzielnicy Wesoła składają wnioski o paszport i odbierają dokumenty paszportowe w Referacie
Paszportów Nr 3, przy ul. Floriańskiej
10 w Warszawie, tel.: (022) 619 46 10
lub (022) 619 48 46.
Złożenie wniosku i odbiór paszportu
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:
■ wypełnione podanie – kwestionariusz paszportowy, które można pobrać
w Referatach Paszportowych (uwaga!
podpis w ramce pod fotograﬁą nie może
dotykać linii),
■ dwie jednakowe fotograﬁe o wymiarach
3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym
tle, o dobrej ostrości, pokazujące wyraźnie oczy i twarz, od wierzchołka głowy
do górnej części barków, tak aby twarz
cd. na str. 15

Wydanie lub wymiana paszportu

■

■

■

■

■
■
■

zajmowała 70-80 proc. fotograﬁi (zdjęcie ma przedstawiać osobę patrzącą na
wprost),
odpis skrócony aktu urodzenia wraz z numerem PESEL, w przypadku osób małoletnich,
odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli osoba ubiegająca się o paszport zawarła związek małżeński za granicą,
pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego – jeżeli o paszport ubiega się
osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych,
w przypadku dzieci – pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu (obowiązkowa jest obecność rodziców lub opiekunów posiadających dowody osobiste, w których wpisane jest dziecko), gdy z orzeczenia sadu
wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu drugiemu z rodziców nie przysługuje; jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica,
dowód osobisty,
ostatnio posiadany dokument paszportowy,
dowód uiszczenia opłaty paszportowej
na konto:

MAZOWIECKI URZĄD
WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
KONTO
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
z dopiskiem: „opłata paszportowa dla
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się
o paszport np. „opłata paszportowa dla
Jana Kowalskiego”)”
Opłaty za wydanie paszportu wynoszą:
– za paszport ważny 10 lat – 140 zł
– za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat – 30 zł
– za paszport dla dzieci, które ukończyły 7
lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł
– za paszport tymczasowy dla dzieci do
ukończenia 5 roku życia – 30 zł
– za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom – 45 zł
Nie pobiera się opłaty paszportowej od:
– osób, które ukończyły 70 lat
– osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku
z koniecznością poddania się operacji

cd. ze str. 14

– osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
– żołnierzy wyznaczonych do pełnienia
służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych
50 proc. ulga w opłacie paszportowej
przysługuje:
– emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób,
pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu
– osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy
społecznej w formie zasiłków stałych
– kombatantom
– uczniom i studentom
Częściowo obniżoną opłatę pobiera się
w przypadku:
– zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu
– zmiany wyglądu osoby posiadającej
paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej
tożsamości
– braku w posiadanym ważnym paszporcie
miejsca na wizy i stemple przekroczenia
granicy
Opłatę podniesioną o 200 proc. ceny
wydawanego paszportu pobiera się:
– jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn
zawinionych przez jego posiadacza
Elżbieta Bareja
Wydział Obsługi Mieszkańców

Bezpłatne programy
profilaktyczne 2007
SZPZLO Warszawa- Wesoła
zaprasza
do wzięcia udziału w bezpłatnych programach proﬁlaktycznych
realizowanych na podstawie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia
Programy skierowane są do osób, które
nie uczestniczyły w programach w ciągu
ostatnich trzech lat.
● Program proﬁlaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 35-55 lat
obejmujący:
– badania krwi: poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, triglicerydów,
cukru
– badanie ekg z opisem
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi
– pomiar masy ciała z określeniem BMI
– badanie lekarza internisty
– edukację zdrowotną
miejsca realizacji: Przychodnia Rejonowa nr 1 ul. Kilińskiego 50 tel. 773-53-63
Przychodnia Rejonowa nr 2 ul. Warszawska 55 tel. 489-72-70 Przychodnia Rejonowa nr 3 ul. Jana Pawła II 23
tel. 773 83 96
● Program proﬁlaktyki raka szyjki macicy dla Pań w wieku 25-59 lat – obejmujący:
– badanie cytologiczne
– edukację
– konsultację lekarza ginekologa
miejsce realizacji: Poradnia Ginekologiczno - Położnicza w Przychodni Rejonowej nr 3 ul. Jana Pawła II 23,
tel. 773-83-96
● Program profilaktyki przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, dla osób
w wieku 40-65 lat - etap podstawowy
obejmuje:
– spirometrię (badanie oceniające czynność płuc)
– badanie przez lekarza
– edukację zdrowotną
Program skierowany jest do osób palących lub byłych palaczy tytoniu
miejsce realizacji: Poradnia Alergologiczna w Przychodni Rejonowej nr 2, ul. Warszawska 55, tel. 489-72-70
●Program profilaktyki przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, dla osób
w wieku 40-65 lat – etap pogłębiony
obejmuje:
– badanie przez lekarza pulmonologa potwierdzające lub wykluczające przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
– edukację zdrowotną
obejmuje osoby skierowane z etapu podstawowego
miejsce realizacji: Poradnia Alergologiczna w Przychodni Rejonowej nr 2, ul. Warszawska 55 tel. 489-72-70
Dariusz Małecki
Dyrektor SZPZLO
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Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 595 35 71, 822 77 03, tel. 96-56
fax 828 74 63, e-mail: sdczk@warszawa.um.gov.pl
Policja

U R Z Ą D M IASTA STO Ł E C Z N E G O WA R S Z AW Y
ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 773 60 00, fax 773 60 99
www.wesola.waw.pl e-mail: poczta@wesola.waw.pl
Godziny pracy Urzędu: poniedziałki 1000-1800, od wtorku do piątku 800-1600

Komisariat w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 21
tel. 773 90 07, 773 49 44, 773 56 99
tel. dyżurnego 773 40 80, fax 773 40 04

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Pogotowie policyjne 997

Stefan Słowikowski

Straż Miejska

Burmistrz Dzielnicy

ul. Lubelska 30/32 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału
Terenowego, tel. 741 32 10
ul. Korkowa 119/123
siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła

Edward Kłos

Telefon alarmowy 986

Krzysztof Kacprzak

Ochotnicza Straż Pożarna – Wesoła

ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 90 08, fax 773 58 96
Ochotnicza Straż Pożarna – Stara Miłosna



TELEFONY

Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy (0-22)
pokój 118

tel. 773 60 85
pokój 102

tel. 773 60 60, 773 60 61

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Marian Mahor

pokój 103

tel. 773 60 60, 773 60 61

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

pokój 104

tel. 773 60 60, 773 60 61

Sekretariat Rady Dzielnicy

pokój 119

tel. 773 60 85
Sekretariat Zarządu Dzielnicy

pokój 101

tel. 773 60 60, 773 60 61, fax 773 60 66

ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax 773 39 78
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12
tel. 596 71 20
Państwowa Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13
tel. 596 71 30
Telefon alarmowy 998
Pogotowie Ratunkowe

tel. 783 14 55 całodobowo
Telefon alarmowy 999
Wyjazdowa pomoc lekarska Falck

tel. 888 29 20 w godz. od 2000 - 800
Pogotowie Energetyczne

tel. 778 28 00, 778 28 22
Pogotowie Gazowe

tel. 628 45 87, 628 45 97, fax 625 35 14
Telefon alarmowy 992
Konserwator Wodociągów Miejskich

tel. kom. 0 665 509 030, 0 665 509 020
Konserwator Oświetlenia Ulicznego

tel. 773 00 58, tel. kom. 0 607 19 16 47
Inspektor ds. Leśnictwa Biura Ochrony Środowiska

Wieczesław Sosna, tel. 656 77 08
Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer

04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 21
tel. 870 03 33

Wydział Obsługi Mieszkańców

tel. 773 60 00
tel. 773 60 01
tel. 773 60 11

pokój 220
pokój 220
pokój 218

Wydział Kultury

tel. 773 60 50

pokój 218

Wydział Infrastruktury

tel. 773 60 20
tel. 773 60 23
tel. 773 60 26

pokój 201

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 21
tel. 646 53 13

tel. 773 60 25

04-111 Warszawa, ul. Grochowska 171 b
tel. 810 33 32, 810 27 06
ZUS

03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25, tel. 590 20 00
Paszporty

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział Paszportów-referat Paszportów Nr 3
ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa
tel. 619 46 10, tel. 619 48 46
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28,
tel. 828 61 74/76 wew. 21
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pokój 210

Wydział Zasobów Lokalowych

pokój 214

pokój 005

tel. 773 60 27

pokój 212

Delegatura Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

pokój -111

Delegatura Biura Ochrony

pokój -110

Archiwum Urzędu m.st. Warszawy

tel. 773 60 98

pokój -119

USC

tel. 773 60 86, tel. 773 60 19

pokój 006

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Wesoła

tel. 773 91 17

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

tel. 773 61 88, fax 773 61 89

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

ul. 1. Praskiego Pułku 31
Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25,
Filia Nr 2, ul. Wesoła – Zielona,
ul. Warszawska 55, lok. 207
Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21

tel. 773 40 08
tel. 773 83 66
tel. 489 72 89
tel. 773 42 97

ul. 1. Praskiego Pułku 21a

tel. 773 44 12

SŁUŻBA ZDROWIA
1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1

Wydział Kadr

tel. 773 60 05

pokój 110

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

tel. 773 60 90

pokój -102

Wydział Informatyki

tel. 773 60 83

pokój -119

Wydział Prawny

tel. 773 60 88

pokój 112
DELEGATURY BIUR

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

tel. 773 60 40
tel. 773 60 42

pokój 221

Wesoła – Centrum, ul. Kilińskiego 50
rejestracja
773 53 63, 773 93 59
administracja
773 56 51
2. Przychodnia Rejonowa Nr 2

Wesoła – Zielona, ul. Warszawska 55
rejestracja ogólna
rejestracja dzieci

489 72 70
489 72 71

3. Przychodnia Rejonowa Nr 3

Wesoła – Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23
rejestracja ogólna
489 83 96
rejestracja dzieci
489 84 36
URZĘDY POCZTOWE

Delegatura Biura Geodezji i Katastru

tel. 773 60 43
tel. 773 60 45

pokój 010

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wesoła

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 773 60 36, 773 60 08

pokój 005

Delegatura Biura Zamówień Publicznych

ul. Starzyńskiego 21

Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku

tel. 773 60 50

pokój 004

Plac Wojska Polskiego 28

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy

pokój 122
pokój 014

tel. 773 60 18

komunikacja
tel. 773 60 04
tel. 773 60 06
dowody osobiste
tel. 773 60 10
ewidencja ludności
tel. 773 60 12

tel. 773 60 29
pokój 116
pokój 117

Wydział Oświaty i Wychowania

tel. 773 60 81

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

tel. 773 60 92, tel. 773 73 07
pokój 114

Kasa

tel. 773 60 14

pokój 206
pokój 207
pokój 208
pokój 209

tel. 773 60 13
parter

pokój 001
pokój 001a

Wydział Budżetowo – Księgowy
tel. 773 60 72
Referat realizacji Budżetu
tel. 773 60 73
tel. 773 60 75
Referat podatków
tel. 773 60 77

tel. 773 60 30
tel. 773 60 32
tel. 773 60 33
tel. 773 60 35

Delegatura Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

Państwowa Straż Pożarna

Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta

pokój 216

1. ul. 1. Praskiego Pułku 9
2. ul. Jana Pawła II 21

tel. 773 40 50
tel. 773 39 76, 773 26 16

