Protokół nr 4/ 2017 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 12 czerwca 2017 r.
Ad 1. Sesję otworzył przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Sesja rozpoczęła się
o godz. 9.00 półtorej godzinnym szkoleniem radnych. Po półgodzinnej przerwie, o godz. 11.00,
rozpoczęła się właściwa sesja. Obecnych było 10 radnych. Przybyli na nią również burmistrz Urszula
Kierzkowska i wiceburmistrzowie Kazimierz Sternik oraz Wiesław Krzemień.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie z poprawką, że punkt 7 powinien być rozpatrzony jako
pierwszy.
Ad 3. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 24 kwietnia przyjęto jednomyślnie.
Ad 4. Przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski odczytał pismo radnego Piotra
Jankowskiego o jego rezygnacji z funkcji radnego Rady Seniorów Dzielnicy Ursus oraz o rezygnacji
z reprezentowania Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów. Rezygnacje przyjęto
jednomyślnie. Następnie przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski zaproponował wybór
Barbary Banaszek do Warszawskiej Rady Seniorów. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wyboru
Barbary Banaszek dokonano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad 5. Bolesław Staniszewski podjął sprawę ubezpieczenia radnych seniorów podczas wykonywania
funkcji radnego. Wiceburmistrz Sternik powiedział, że nie jest w stanie od ręki udzielić odpowiedzi,
poprosił o wysłanie zapytania do Biura Promocji i Projektów Społecznych – Zespól Realizacji Polityki
Senioralnej w Urzędzie Miasta. Wniosek przyjęto jednomyślnie.
Ad 6. Bolesław Staniszewski podjął sprawę rejonizacji chorych w Warszawie. Zapytał dlaczego chorzy
z Ursusa są odwożeni do szpitala na ul. Barską, chociaż jest to szpital cieszący się złą sława. Do tej
pory szpitalem rejonowym dla Ursusa był szpital przy ul. Banacha. Odpowiadając wiceburmistrz
Sternik stwierdził, że służba zdrowia nie leży w kompetencjach samorządu lokalnego. Zaproponował,
aby Rada Seniorów wystąpiła z wnioskiem o zapytanie do Rady Dzielnicy, a ta przekaże zapytanie do
Biura Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Miasta. Wniosek o zapytanie do Rady Dzielnicy przegłosowano
jednogłośnie.
Ad 7. W pytaniach do członków zarządu Tadeusz Kaczmarek zapytał o kolekcję po muzeum ZM
„Ursus”. Odpowiedzi udzieliła burmistrz Kierzkowska. Rzeczoznawca Urzędu wycenił kolekcje na
700 tys. zł, gdy właściciel kolekcji rządza za nią 2,3 mln zł. Nie możemy się na to zgodzić, aby nie być
oskarżeni o nieprawidłowo wydawanie pieniądze. Następnie burmistrz przeprosiła radnych, że musi
opuścić posiedzenie z powodu pilnych obowiązków.

Krzysztof Szczerba zadał pytanie, czy doczekamy się ucywilizowania ul. Słupskiej w pobliżu
skrzyżowania z ul. Regulską i Grocholicką. Wiceburmistrz Sternik poinformował, ze sprawą zajmuje
się burmistrz Kierzkowska. Ponieważ opuściła już posiedzenie radny musi poczekać na odpowiedz.
Janina Gostowska zapytała, czy możliwe jest przywrócenie kursowania autobusu 177
ul. Sosnkowskiego, co by ułatwiło osobom starszym dojazd do marketów usytuowanych przy
skrzyżowaniu tej ulicy z Al. Jerozolimskimi. Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Krzemień. Zmiana trasy
jest trudna do przeprowadzenia. Analiza ruchu przeprowadzona przez ZTM wykazała, że nie ma takiej
potrzeby. Korzystając z faktu, że jest przy głosie wiceburmistrz Krzemień poinformował, że wszystkie
dzieci 3, 4 i 5 letnie zostały przyjęte do przedszkoli. Dla 6 latków są otwarte oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych. Jesteśmy jedną z dwóch gmin w Warszawie, gdzie problem przyjęcia
dzieci do przedszkoli rozwiązano.
Krzysztof Szczerba zapytał o zwrot pieniędzy za kwiaty jakie kupiono na pogrzeb Henryka Linowskiego
oraz o zwrot pieniędzy wydanych na druk Aktu Zawierzenia Rady Seniorów i jego oprawę.
Wiceburmistrz Krzemień zwrócił uwagę, że sprawa została źle załatwiona. Przed złożeniem rachunku
za ozdobne wydrukowanie Aktu Zawierzenia należało wystąpić z zapytaniem do naczelnika Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego pana Andrzeja Safiańskiego, czy można wydać pieniądze. Wydatek
powinien być zaplanowany, takie są procedury.
Ad 8. Na tym sesję zakończono. Termin następnej ustalono już po wakacjach – na 11 września o godz.
12.00 w sali 100 Urzędu Dzielnicy.
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