Protokół nr 3/ 2016 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
w dniu 18 kwietnia 2016 roku
Ad 1. Posiedzenie Rady Seniorów otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław
Staniszewski. Na posiedzeniu obecnych było 14 radnych seniorów oraz zaproszeni przez prezydium
Rady członkowie Zarządu Dzielnicy: wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.
W pierwszym punkcie obrad wzięli też udział zaproszeni goście: Marzena Szaniawska – dyrektorka
OPS i Grażyna Kostawska – plastyczka z OK. Arsus. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokółu.
Po otwarciu posiedzenia Bolesław Staniszewski poprosił wiceburmistrzów i przewodniczącego Rady
Dzielnicy – Henryka Linowskiego o wręczenie dyplomów uznania za wieloletnią owocną współpracę
ze Społecznym Klubem Seniora „Promyk”; Marzenie Szaniawskiej, Grażynie Kostawskiej oraz
małżeństwu Barbarze i Krzysztofowi Szczerbom (dyplom odebrał wiceprzewodniczący Rady Seniorów
Krzysztof Szczerba). Po wręczeniu dyplomów przystąpiono do zasadniczej części obrad.
Ad 2.Porządek obrad zaproponowany przez prezydium rady przyjęto jednomyślnie. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 2/ 2016 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 29 lutego został przyjęty bez uwag.
Ad 4.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień, udzielając informacji na temat bieżącej działalności
Zarządu Dzielnicy, powiedział że ma dobre wiadomości. Rada m. st. Warszawy na posiedzeniu
17 marca przyznała Ursusowi dodatkowe środki o które wnioskował Zarząd Dzielnicy. Ponadto radni
Warszawy wyasygnowali 1,5 mln zł na zakup kolekcji po muzeum ZM „Ursus” oraz 6 mln zł na
dodatkowy wykup gruntów i odszkodowania.
Jedyną nie satysfakcjonującą w pełni wiadomością jest ta, że 234 trzylatków nie dostało się do
przedszkola. Na szczęście liczba trzylatków dla których zabrakło miejsca w publicznych przedszkolach
zmniejsza się z roku na rok. W 2014 roku było to 415 trzylatków, w 2015 - 360 trzylatków.
W przyszłym roku Urząd pragnie zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych wszystkim
trzylatkom, których rodzice złożą wnioski o przedszkole.
W uzupełnieniu wiadomości bieżących wiceburmistrz Kazimierz Sternik poinformował, że Urząd
Dzielnicy dobrze przygotował się do programu Rodzina 500 plus i składanie wniosków przebiega bez
problemów.
Ad 5. W pytaniach do Zarządu radny Tadeusz Kaczmarek zapytał czy termin zakończenia budowy
pętli autobusowej na Niedźwiadku zostanie dotrzymany, a radny Maciej Linke podjął sprawę złej
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Orląt Lwowskich. Wybudowano nową ulicę
w kierunku osiedla Gawra, która jest przedłużeniem ulicy Orląt Lwowskich, niestety z ul. Orląt
Lwowskich nie można jechać na wprost. Odpowiadając wiceburmistrz Sternik stwierdził, że
w przyszłości będzie tu rondo, zaś ulica Warszawska jest w zarządzie starostwa.
Radny Jerzy Domżalski zapytał jak wygląda sprawa rozbudowy cmentarza na Solipsach.
Odpowiadając na pytanie wiceburmistrz Sternik przypomniał, że rozbudowę cmentarza
uwzględniono w miejscowym planie zagospodarowania. Ostatnio w sprawie rozbudowy cmentarza

odbyło się spotkanie z prezesami czterech Akcji Katolickich w Ursusie. Mimo dobrych chęci władz
Ursusa problem jest trudny w rozwiązaniu. Przede wszystkim cmentarz leży na terenie gminy
Włochy. Tereny przeznaczone na jego rozbudowę są własnością prywatną, statut cmentarza jest
niedokreślony (jest pod zarządem proboszcza parafii św. Józefa). „ My nie podejmujemy decyzji.
Sprawa leży po stronie władz dzielnicy Włochy. Możemy być tylko proszącymi” skomentował
problem wiceburmistrz.
Ad 6. Radny Krzysztof Szczerba zainteresował się tym, co dzieje się ze sprawami wniesionymi przez
Radę Seniorów. Od 7 września 2015 r. radni seniorzy wnieśli 14 spraw. Niektóre z nich były
rozpatrywane przez komisje Rady Dzielnicy, pismo w sprawie uporządkowania ulicy Regulskiej
zostało skierowane do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – niestety, bez odpowiedzi. Uznano, że
ociąganie może wynikać z faktu planowanej budowy ronda przy tej ulicy oraz budowy dróg
dojazdowych do wiaduktu wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy.
Ad 7. Sekretarz Rady Seniorów Jerzy Domżalski przedstawił plan pracy Rady Seniorów w 2016 roku.
Plan przyjęto jednomyślnie. Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ad 8.W sprawach wniesionych radny Maciej Linke poruszył problemy finansowe z jakimi spotkano się
w ciągu kilkumiesięcznej działalności Rady Seniorów. Radni działają społecznie, nie otrzymują diet, co
nie budzi zastrzeżeń. Bolączką jest natomiast brak funduszu na bieżącą działalność Rady np. na
zakup kwiatów, które powinny być złożone podczas uroczystości patriotycznych pod pomnikami czy
na cmentarzu. Radny Henryk Linowski zaproponował, aby do końca maja przygotować wniosek
zawierający potrzeby finansowe Rady Seniorów. Być może uda się go włączyć do preliminarza
budżetowego Rady Dzielnicy na 2017 rok.
Radna Janina Gostkowska wniosła o baczniejsze zwrócenie uwagi przez władze dzielnicy na problem
czystości ulic Ursusa. Z kolei radna Wanda Lesiak zaapelowała o lepsze nagłaśnianie projekcji
filmów wyświetlanych w ramach kina retro.
Ad 9. W wolnych wnioskach radny Piotr Jankowski podzielił się swoimi uwagami z pracy
w Warszawskiej Radzie Seniorów, gdzie powołano trzy zespoły zadaniowe.
Ustalono, że kolejna sesja Rady Seniorów odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godz. 12.00
w Urzędzie Dzielnicy.
Przewodniczący Rady Seniorów
w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
/-/ Bolesław Staniszewski

Załącznik nr 3 do protokółu 3/2016 r. z 18 kwietnia 2016 r.
Plan pracy Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na 2016 rok
1. Udział w uroczystościach patriotycznych i kulturalno-promocyjnych organizowanych przez
Urząd Dzielnicy Ursus m.in. w ramach obchodów 40 rocznicy Czerwca 76.
2. Współpraca z organizacjami i fundacjami, których celem jest podnoszenie jakości życia
seniorów w tym m.in. z Warszawską Radą Seniorów i Klubami Seniorów.
3. Podejmowanie działań zmierzających do integracji międzypokoleniowej.
4. Współpraca z policją w sprawach dotyczących bezpieczeństwa seniorów.
5. Monitorowanie i wspieranie działalności władz dzielnicy dotyczących problematyki seniorów
w Ursusie.
6. Przenoszenie zagadnień i problemów zgłaszanych przez mieszkańców-seniorów do władz
dzielnicy.

