P R O T O K Ó Ł Nr 1/2015
ze spotkania Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 8 czerwca 2015r.
Spotkaniu przewodniczył p. Kazimierz Sternik – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik - powitał Burmistrz p. Urszulę Kierzkowską, Z-cę
Burmistrza p. Wiesława Krzemienia, kandydatów na radnych oraz przybyłych gości. Złożył
gratulacje wyboru na radnego do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Następnie opowiedział czym Rada Seniorów może się zajmować i przedstawił zasady pracy
m.in.:
1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
2. pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach
dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
3. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz
wspieranie i pobudzenie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych
inicjatyw lokalnych;
5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
Zaproponował, aby ustalić kolejny termin spotkania podczas którego zostanie wybrany
Przewodniczący Rady Seniorów, Wiceprzewodniczący Rady oraz Sekretarz, ponieważ na
dzisiejszym spotkaniu nie ma wszystkich radnych.
Radni zaproponowali, aby kolejne spotkanie obyło się w następnym miesiącu, aby
każdy z wybranych radnych mógł uczestniczyć na spotkaniu. Kolejne spotkanie
planowane jest na dzień 6 lipca 2015 r., godz. 12:00.
W następnej kolejności Z-ca Burmistrza przedstawił członków Zespołu Wyborczego
w osobach:
1. Chibowski Andrzej
2. Fidos Renata
3. Kowalewska Elżbieta
4. Łopuszyński Bogusław – nieobecny na spotkaniu
5. Stańczak Anna.
Poprosił p. Andrzeja Chibowskiego o odczytanie protokołu wyborczego.
Kierownik Zespołu Obsługi Rady – p. Andrzej Chibowski – odczytał protokół z wyborów
do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy sporządzony w dniu 26 maja 2015 r.
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Następnie poinformował, że na podstawie ważnych kart wyborczych sporządzono listę
kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów:
1)

Staniszewski Bolesław

106

2)

Domżalski Jerzy

90

3)

Lesiak Wanda

80

4)

Gostowska Janina Maria

72

5)

Szczerba Krzysztof

71

6)

Jeśka Bogdan

69

7)

Kaczmarek Tadeusz

67

8)

Linke Maciej

62

9)

Banaszek Barbara

59

10) Swoboda Alicja

51

11) Jankowski Piotr

48

12) Florczak Alina

44

oraz listę rezerwowych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów:
1)

Smereczyński Paweł

44

2) Wasilewska Lucyna

43

3) Kalbarczyk Ryszard

35

4) Męckowska Dorota

29

5) Jakubowska – Rożen Małgorzata

28

6) Augustyniak Jadwiga

15

7) Tabor Zygmunt

14

8) Adamska – Sadowska Jadwiga Maria

13

9) Chojecka Elżbieta
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Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – podziękował za odczytanie protokołu z wyborów.
Zwrócił się z prośbą do radnych, aby się przedstawili i powiedzieli kilka słów o sobie.
Każdy z kandydatów przedstawił się z imienia i nazwiska. Ponadto niektóre osoby
przedstawiły pokrótce swoją osobę.
Następnie Z-ca Burmistrza poinformował, że w dniu dzisiejszym należy wybrać spośród
radnych przedstawiciela do Rady Seniorów m.st. Warszawy. Zaznaczył przy tym, że musi
być to osoba sprawna fizycznie oraz intelektualnie jak i również znająca realia pracy urzędu.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radna p. Teresa Bogucka – Szczęsnowicz – zaproponowała kandydaturę p. Piotra
Jankowskiego. Zwróciła uwagę, że jest to osoba, która ma świetny kontakt z ludźmi, jest to
człowiek kulturalny, posiada wiele ciekawych pomysłów a w działaniu jest skuteczny.
Radny p. Piotr Jankowski – wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radna p. Gostowska Janina – poddała kandydaturę p. Bolesława Staniszewskiego.
Poinformowała, że jest to osoba, która codziennie ma styczność ze środowiskiem
senioralnym i która doskonale zna te osoby i ich problemy.
Radny p. Bolesław Staniszewski – wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny p. Krzysztof Szczerba – zaproponował kandydaturę p. Jerzego Domżalskiego.
Zaznaczył, że jest to człowiek, który bardzo dobrze zna dzielnicę, jest to były pracownik
gminy. Człowiek godny zaufania.
Radny p. Jerzy Domżalski – podziękował za kandydaturę, ale nie wyraził zgody.
Radni zaproponowali głosowanie tajne ze względu na ilość kandydatów.
Z-ca Burmistrza – poinformował, że w celu przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela do
Rady Seniorów m.st. Warszawy należy powołać Komisję Skrutacyjną.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się poniższe osoby:
-

Banaszek Barbara

-

Bogucka – Szczęsnowicz Teresa

-

Linke Maciej

Radni biorący udział w spotkaniu zaakceptowali zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej
nie wnosząc sprzeciwu do jej składu.
Przewodnicząca

Komisji

Skrutacyjnej

przedstawiła

sposób

głosowania.

Następnie

przystąpiła do rozdania kart do głosowania po czym przeprowadzono głosowanie.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej P. Teresa
Bogucka - Szczęsnowicz odczytała protokół Komisji stwierdzający, że w głosowaniu tajnym
Przedstawicielem do Rady Seniorów m.st. Warszawy został wybrany Radny P. Piotr
Jankowski którego kandydaturę poparło 9 radnych. Natomiast kandydat P. Bolesław
Staniszewski otrzymał głosów 3.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Z-ca Burmistrza – poprosił, aby na następne spotkanie radni przygotowali propozycje
kandydatów na Przewodniczącego Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego Rady oraz
Sekretarza. Zostanie również przedstawiony regulamin pracy rady. Na zakończenie zwrócił
się z zapytaniem czy radni mają jakieś pytania bądź sprawy do Zarządu.
Radny p. Bolesław Staniszewski – zgłosił następujące sprawy:
-

zlikwidowanie graffiti na ścianach budynku Acherówki,

-

naprawę wentylacji w budynku Acherówki.

Radny p. Krzysztof Szczerba – zgłosił konieczność namalowania pasów dla pieszych na
ul. Regulskiej przy przystanku na żądanie.
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Radny p. Maciej Linke – zwrócił się z prośba o monitorowanie sklepu nocnego przy
ul. Zagłoby.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – zwrócił uwagę, że temat jest od dawna zgłaszany.
Zapewnił, że monitorowanie sklepu będzie nadal kontynuowane.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
/-/ Kazimierz Sternik
Opracowała:
Anna Stańczak /-/

Sprawdził:
Kierownik
Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Andrzej Chibowski /-/
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