Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 14 grudnia 2015 roku
Ad 1. Posiedzenie Rady Seniorów otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław
Staniszewski. Na posiedzeniu obecnych było 9 radnych seniorów oraz zaproszeni przez prezydium
Rady: burmistrz Urszula Kierzkowska (uczestniczyła w części posiedzenia, do punktu 4 porządku
obrad) oraz wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 2. Porządek obrad zaproponowany przez prezydium Rady przyjęto bez uwag. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 5 z posiedzenia Rady w dniu 16 listopada przyjęto jednomyślnie po uwzględnieniu
poprawki zaproponowanej przez wiceburmistrza W. Krzemienia do ad 3, że dzielnica otrzyma za
symboliczną złotówkę od dewelopera na terenie ZM „Ursus” 1,7 ha terenów pod budowę szkoły
i przedszkola. Pierwotnie było w protokóle 2,0 ha.
Ad 4. Na zapytanie dotyczące tego co dzieje się ze sprawami wniesionymi przez Radę Seniorów
odpowiedział Andrzej Chibowski - kierownik Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy .
Większość spraw wniesionych została zadekretowana do Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej Rady Dzielnicy – termin posiedzenia tej komisji nie jest ustalony. Jedna sprawa
wniesiona została zadekretowana do Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy – jej
posiedzenie odbędzie się 15 grudnia tj. dnia następnego po posiedzeniu Rady Seniorów.
Ad 5. Informując o działalności Zarządu wiceburmistrz W. Krzemień stwierdził, że rok 2016
w dziedzinie inwestycji zapowiada się o wiele lepiej niż rok 2015. Na inwestycje planowane jest
52 mln zł w tym znaczna część w oświacie. Planowane jest m.in. wybudowanie żłobka przy
ul. Henryka Pobożnego – jest na tą inwestycję działka, Urząd Dzielnicy dostanie pieniądze, choć nie
jest to zadanie dzielnicy. Modernizowane będą ulice m. in. Zaczarowanej Dorożki i Żywiecka (tą ulice
trzeba poszerzyć , ciągnie się jednak sprawa odszkodowań za grunty).
Wiceburmistrz K. Sternik przypomniał że w obecnej chwili ważną sprawa jest przeniesienie, a nie
likwidacja Zakładu Gospodarki Nieruchomościami. Pracownicy ZGN od 1 stycznia 2016 r. będą
pracownikami Urzędu Dzielnicy, dostaną podwyżki, których nie otrzymywali od lat.
Ad 6. Pytania do Zarządu. B. Staniszewski zapytał na czyje polecenie w budynkach komunalnych część
klatek schodowych na parterze zabudowana jest przez mini-sklepiki i czy takie rozwiązania nie
kolidują z obowiązującym przepisami bhp. Członkowie Zarządu poprosili o pytanie na piśmie,
ponieważ nie są w stanie udzielić odpowiedzi od ręki.
B. Staniszewski zapytał też o kiosk, kiedyś warzywny przy ul Kompanii Kordian (między ulicami
Drzymały i Chmiela, w sąsiedztwie przystanku autobusowego) w którym obecnie znajdują się
automaty do gier. Do oczekujących na przystanku autobusowym dolatują przykre zapachy, przed
wejściem do kiosku z neonem „Hot spot” zbierają się często podejrzane typy. Członkowie Zarządu
poprosili o pytanie na piśmie.

Z kolei K. Szczerba zapytał czy Zarząd planuje w tym roku świąteczne oświetlenie ulic . Odpowiadając
wiceburmistrz W. Krzemień stwierdził, że na rondach ustawiono choinki. Dopiero 10 grudnia
wygospodarowano 15 tys. zł na oświetlenie bożonarodzeniowe głównych ulic. I będą one oświetlone.
Ad 7. Piotr Jankowski – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w Warszawskiej Radzie
Seniorów poinformował o pracach Warszawskiej Rady Seniorów. Stwierdził że Rada Seniorów
Dzielnicy Ursus ma zdecydowanie lepsze warunki do pracy niż Warszawska Rada Seniorów.
Ad 8. Bolesław Staniszewski przypomniał o piśmie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Ursus z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wsparcia finansowego Społecznego Klubu Seniora
„Promyk” tak, jak wspierane są podobne seniorskie organizacje w naszej dzielnicy. Na pismo do
Zarządu Dzielnicy nie było żadnej odpowiedzi.
Odpowiadając wiceburmistrz W. Krzemień stwierdził, że Zarząd Dzielnicy nie odpowiada za
działalność trzech Klubów Seniora. Podlegają one dyrektorowi OK. Arsus. Dyrektor Arsusa nie jest zaś
pracownikiem Urzędu Dzielnicy, jest pracownikiem Urzędu Miasta.
Ad 9. Spraw wniesionych nie było.
Ad 10. Radni i członkowie Zarządu Dzielnicy złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przełamano się opłatkiem.
AD 11. Termin następnej sesji Rady Seniorów ustalono na 18 stycznia 2016 r. Odbędzie się ona
o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy, sala 100.
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