Protokół nr 11 z posiedzenia Rady Seniorów II kadencji 20 stycznia 2020 r.
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Szczerba. W posiedzeniu wzięło
udział 11 radnych – jedna osoba nieobecna. Obecny był burmistrz Bogdan Olesiński. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Ad 3.Protokół z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 4 listopada 2019 roku przyjęto przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad. 4. Burmistrz Olesiński udzielił informacji na temat poruszonej na poprzedniej sesji sprawy przejścia
między ul. Jacka i Agatki a Kolorową. Teren jest własnością RSM. Kostkę brukową usunięto na życzenie
części lokatorów. Jeśli część mieszkańców osiedla jest niezadowolona z tego faktu powinna wystąpić
do zarządu RSM.
W sprawie placówki świadczącej usługi kardiologiczne był wysłany list intencyjny. Placówka taka
powstanie pod warunkiem, że dyrektor ZOZ Ochota pozyska na ten cel środki.
Wanda Sawicka przypomniała, że w ramach budżetu obywatelskiego, podjęto sprawę, instalacji windy
w budynku, w którym mieści się biblioteka publiczna na osiedlu Niedźwiadek. Radna była na dyżurze
konsultacyjnym, gdzie pracownik Urzędu poinformował ją, iż wniosek nie kwalifikuje się z powodu
niewyjaśnienia własności gruntu. Burmistrz Olesiński stwierdził, że w ostatnim czasie przepisy zostały
zmodyfikowane. W tej sytuacji na sesję rady poproszono pracownika Urzędu Dzielnicy, który zajmuje
się funduszem obywatelskim. Ustalono, że w trybie pilnym zbada się jaki jest stan prawny budynku.
Jeśli kwalifikuje się według nowych przepisów o ubieganie się o środki z budżetu obywatelskiego,
należy natychmiast złożyć wniosek. Termin składania wniosków upływa 21 stycznia. W jego
wypełnieniu pomoże pracownik urzędu. Ponieważ do tej pory sprawą, z ramienia Rady Seniorów,
zajmowała się Wanda Sawicka i Tadeusz Kaczmarek, poproszono, aby pilotowali sprawę dalej.
Ad 5. Krzysztof Szczerba poruszył problem wejściówek na imprezy organizowane przez Arsus. Ostatnio
zdarzało się, że w chwili podania do publicznej wiadomości informacji o koncercie, nie było już
wejściówek w kasie Arsusa. Burmistrz Olesiński wyjaśnił, że w ciągu roku jest zaledwie kilka koncertów,
na które jest więcej chętnych niż miejsc. Często na koncertach część sali świeci pustkami. Bywa tak,
ponieważ ludzie w Klubach Seniora brali więcej zaproszeń niż potrzebowali. Potem ich dystrybucja
szwankowała. Ustalono, że na następną sesję zostanie zaproszony dyrektor Arsusa Bogusław
Łopuszyński, aby sprawę omówić dogłębnie.
Ad 6. Wanda Sawicka zauważyła, że do seniorów nie docierają wszystkie informacje o organizowanych
imprezach. Warto więc pokusić się o wydawanie informatora w formie broszury bądź wkładki do gazety
Urzędu. Burmistrz Olesiński stwierdził, że na następnej sesji obecny będzie dyrektor Arsusa Bogusław
Łopuszyński i wtedy do sprawy należy powrócić. Pomysł jest wart rozważenia.
Ad 7.W sprawie zakładki dla seniorów na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ustalono, że materiały
będzie zamieszczać pracownik urzędu. Do niego należy dostarczać informacje.
Ad 8. Planowany bal dla seniorów odbędzie się 14 lutego w Walentynki w szkole podstawowej przy ul.
Konińskiej. Zarząd Dzielnicy przekazał na ten cel pieniądze Arsusowi.
Ad 9.W wolnych wnioskach Krzysztof Szczerba zwrócił uwagę, że Rady Seniorów nie otrzymują żadnych
środków na swoją działalność. Jest zrozumiałe, że radni działają społecznie. Natomiast trudno zgodzić
się z tym, aby radni dofinansowywali swoją działalność. W tej sprawie postanowiono wystąpić do
Warszawskiej Rady Seniorów z wnioskiem o treści: „Rada Seniorów w dzielnicy Ursus zwraca się do

Warszawskiej Rady Seniorów o wystąpienie do władz miasta w sprawie zabezpieczenia niezbędnych
środków na działalność statutową Rad Seniorów w m. st. Warszawa”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Marianna Jaguścik poruszyła sprawę walających się choinek. Niestety, akcja zbierania do utylizacji
drzewek nie zaistniała w całym mieście. Barbara Banaszek podjęła sprawę opłat za śmieci. Burmistrz
Olesiński wyjaśnił, że tabela opłat za wywóz śmieci miała być uchwalona w lutym. Radni jednak
zakwestionowali wysokość opłat. Krzysztof Szczerba powrócił do sprawy zaniedbanej ulicy Regulskiej.
Ponieważ są niewielkie szanse na jej remont w najbliższym czasie zwrócił się o wystąpienie do ZDM z
pytaniem, czy przy skrzyżowaniu ul. Regulskiej z ulicami Grocholicką i Bieńczaka jest szansa na
zainstalowanie pulsujących świateł. Tadeusz Kaczmarek podjął sprawę Stowarzyszenia Dzieci Wojny,
którego oddział powstał w Ursusie i pragnie funkcjonować na podobnej zasadzie jak kluby w Domach
Kultury. Wyjaśniono mu, że stowarzyszenia działają na innych zasadach niż kluby w placówkach kultury.
10. Na zakończenie ustalono, że kolejna sesja robocza odbędzie się 9 marca o godz. 12.00 w Urzędzie
Dzielnicy, zaś sesja wielkanocna 6 kwietnia.
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