Protokół nr 13 z posiedzenia Rady Seniorów II kadencji 16 czerwca 2020 r.
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus – Krzysztof Szczerba.
Przywitał serdecznie radnych i gości po ponad 3 miesięcznej przerwie spowodowanej epidemią
koronawirusa. Obecnych było 10 radnych (dwóch nieobecnych) oraz wiceburmistrz Wiesław
Krzemień, dyrektor OK. Arsus – Bogusław Łopuszyński i redaktor naczelny „Mocnych Stron” - Jacek
Sulewski. Przez chwilę obecny był burmistrz Bogdan Olesiński, który przyszedł przywitać się z radnymi
i z powodu obowiązków salę rychło opuścił. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie. Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.
Ad 3. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów 9 marca 2020 roku przyjęto przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad 4. Krzysztof Szczerba odczytał proponowany list Rady Seniorów do prezydenta Rzeczpospolitej
w sprawie objęcia stałą opieką lekarską w domach osób powyżej 70 roku życia, z pominięciem
przychodni lekarskich. Propozycja listu stała się okazją do krytycznych uwag na temat pracy
przychodni lekarskich podczas epidemii koronawirusa. Zwrócono uwagę, że nie można było wejść do
budynków. Ludzie godzinami wystawali przed drzwiami do przychodni, sprawy załatwiano przez
domofon i telefon. Leczenie na odległość dla osób starszych było gehenną.
List do prezydenta RP przyjęto jednogłośnie. List stanowi załącznik do protokołu.
Ad 5. Sprawę ponownego zorganizowania płatnego parkingu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy dla
osób, które nie są interesantami urzędu omówił wiceburmistrz Krzemień. Dobiega końca zbieranie
ofert na prowadzenie parkingu. Ustalono opłatę 1,99 zł za godzinę. Jest nadzieja, że płatny parking
powstanie, co sprawi, że nie będą z niego korzystać właściciele samochodów z pobliskiego osiedla
mieszkaniowego. Przyjeżdzający samochodami interesanci urzędu będą mieli, gdzie zostawić swoje
auta.
Ad 6. Funkcjonowanie Urzędu Dzielnicy podczas epidemii omówił wiceburmistrz Krzemień. Urząd
poradził sobie z przyjmowaniem interesantów w reżimie sanitarnym. Natomiast problemem będzie
spadek dochodów spowodowany epidemią. Szacuje się, że do kasy miasta wpłynie w tym roku około
2 mld zł mniej. Prezydent Warszawy zwrócił się więc do władz dzielnic o ograniczanie wydatków
bieżących. Ursus powinien zaoszczędzić 2, 6 mln zł. Najtrudniejsza sytuacja jest OSiR-u jednostki
budżetowej. Koszty utrzymania basenu i innych obiektów sportowych w reżimie sanitarnym są duże,
a wpływy niewielkie. Z niektórych przedsięwzięć Urząd musiał zrezygnować. Środki zarezerwowane
na wykup kolekcji od Polskiego Holdingu Obronnego – 800 tys. zł przeznaczono na wydatki bieżące
(wspólny rzeczoznawca urzędu i holdingu wycenił całość kolekcji na 1,6 mln zł brutto).
O działalności w kulturze w czasach epidemii mówił dyrektor Arsusa Bogusław Łopuszyński. Placówki
były do tej pory zamknięte, teraz są stopniowo odmrażane. Letnie imprezy masowe jak Dni Ursusa
czy Przegląd Orkiestr Dętych nie odbędą się. W sierpniu zaplanowano w parku Czechowickim,
w ramach budżetu obywatelskiego, wakacyjne lato teatralne – w 4 niedziele odbędą się spektakle
teatralne dla dzieci. W sierpniu rusza też w Arsusie weekendowe kino. Kluby seniorów rozpoczną
prace we wrześniu, a Uniwersytet Trzeciego wieku w październiku.
Ad 7. W wolnych wnioskach Wanda Sawicka zapytała o planowaną budowę tężni na osiedlu
Niedźwiadek. Wiceburmistrz Krzemień odparł, że wpłynęły 3 oferty, wszystkie przekroczyły sumę
posiadaną na ten cel. Urząd dysponuje 300 tys. zł, a oferty opiewają na 380 tys. zł. – W tej chwili nie
ma z czego dołożyć – stwierdził wiceburmistrz.

Jerzy Domżalski przedstawił projekt pisma do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta
będącego odpowiedzią na pismo tegoż biura z 18 maja br. Radni zaakceptowali odpowiedz
jednomyślnie.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8. Ustalono termin następnej sesji Rady Seniorów na 14 września (poniedziałek) w Urzędzie
Dzielnicy Ursus godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Seniorów
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
/-/ Krzysztof Szczerba

