Protokół nr 10 z posiedzenia Rady Seniorów II kadencji 4 listopada 2019 r.
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Szczerba. W posiedzeniu wzięło
udział 8 radnych oraz burmistrz Bogdan Olesiński i wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Ad 3. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów 30 września przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym
(radna Jaguścik, która nie brała udziału w sesji 30 września).
Ad 4. Sprawa zabawy dla seniorów w ramach Dni Seniora w Szkole Podstawowej przy ul. Konińskiej.
Wiceburmistrz Sternik poinformował, że budżet miasta w tym roku jest dużo mniejszy więc i w
budżecie dzielnicy potrzebne były oszczędności. Zabawy dla 300 seniorów w szkole przy ul. Konińskiej
nie uda się zorganizować w tym roku. Natomiast Zarząd Dzielnicy będzie starał się zorganizować taką
zabawę na początku przyszłego roku np. w karnawale.
Ad 5. Sprawa spotkań przewodniczących Klubów Seniora z dyrektorem Ośrodka Kultury Arsus.
Przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Szczerba stwierdził, że kilkuletnie doświadczenia
upoważniają do stwierdzenia, iż przepływ informacji między Klubami Seniorów szwankuje. Bywa tak,
że w tym samym czasie organizowanych jest kilka spotkań.
Wiceburmistrz Sternik oświadczył, że poprosi dyrektora Łopuszyńskiego o zorganizowanie przez
dyrekcję Arsusa spotkania z liderami środowisk seniorskich na którym zostanie omówiony problem.
Ad 6. Sprawy bieżące do Zarządu.
Radni przedstawili klika problemów do rozwiązania.
Bolesław Staniszewski podjął sprawę przejścia między ul. Jacka i Agatki a ul. Kolorową. Po rozebraniu
kostki jest tam błoto, po deszczach stoją kałuże wody. Burmistrz Olesiński stwierdził, że najpierw trzeba
wyjaśnić, kto jest właścicielem terenu – RSM Ursus czy dzielnica.
Bolesław Staniszewski poruszył też sprawę uschniętego przed kilku laty drzewa przy ul. Pużaka 2,
którego nie ma kto usunąć. Burmistrz Olesiński wyjaśnił, że kompetencje miasta w takich sprawach
zostały przekazane do marszałka województwa. Zrobiono tak dlatego, żeby właściciel nie składał
wniosków do siebie i nie wydawał w swojej sprawie decyzji.
Bolesław Staniszewski zajął się też sprawą budki w której sprzedawano warzywa i która jest zamknięta
od kilku lat – skrzyżowanie ul. Pużaka i ul. Komunardów. Kto ją ma rozebrać? – zapytał.
Wanda Sawicka wystąpiła z wnioskiem, aby utwardzono nawierzchnię plenerowej siłowni na osiedlu
Niedźwiadek np. korkiem czy jakąś wykładziną.
Krzysztof Szczerba wystąpił z wnioskiem, aby Zarząd zajął się niebezpiecznym, szczególnie dla dzieci,
przejściem przez ul. Regulską na wysokości ulic Grocholickiej i Bieńczaka. Wiceburmistrz Sternik
przypomniał, że jest projekt przedłużenia wiaduktu kolejowego do Bieńczaka i dalej do ul. Piastowskiej.
Marianna Jaguścik przypomniała, że na znajdującej się w pobliżu ul. Bodycha nie ma chodników po obu
stronach jezdni. Dodatkowo ulice rozjeździły ciężarowe samochody przewożące materiały do
budowanego tam osiedla. Burmistrz Olesiński wyjaśnił, że problem tkwi w tym, że jest to ulica
graniczna między Ursusem i Michałowicami. Granica zaś przebiega nie po osi ulicy a wzdłuż płotu.

Krzysztof Szczerba podjął sprawę placówek jednodniowej opieki szpitalnej. Wiceburmistrz Sternik
przypomniał, że opieka medyczna nie jest zadaniem samorządu. Żaden szpital jednodniowy nie ma
szans na powstanie, gdyż NFZ nie podpisuje kontraktów z takimi placówkami. Jest szansa natomiast na
zorganizowanie placówki świadczącej usługi kardiologiczne całodobowo i usługi psychiatryczne.
Ad 7. Po raz kolejny radni podjęli sprawę instalacji windy w budynku na osiedlu Niedźwiadek, gdzie
znajduje się biblioteka publiczna. Problem można rozwiązać dzięki budżetowi obywatelskiemu. Należy
przygotować wniosek, który będzie rozpatrywany przez specjalny zespół. Ustala on czy wniosek spełnia
podstawy prawne i czy będą środki na jego realizację. Wreszcie głosują mieszkańcy, wybierając wnioski,
których realizacja najbardziej im odpowiada. Na kolejnej sesję Urząd Dzielnicy przygotuje pełną
informację w tej sprawie.
Ad 9. Wolnych wniosków nie było.
Ad 10. Na zakończenie sesji ustalono, że spotkanie wigilijne odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek godz.
12.00). Natomiast sesję roboczą zaplanowano na 20 stycznia 2020 roku, godz. 12.00 w Urzędzie
Dzielnicy Ursus.
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