P R O T O K Ó Ł Nr 2/2015
ze spotkania Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 6 lipca 2015r.
Spotkaniu przewodniczył p. Kazimierz Sternik – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik - powitał Z-cę Burmistrza p. Wiesława Krzemienia,
radnych oraz przybyłych gości. Następnie poinformował, że podczas obecnego spotkania
zaplanowany jest wybór Przewodniczącego Rady Seniorów.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – przedstawił zakres pracy Rady Seniorów.
Poinformował także, że należy przygotować regulamin rady.
Następnie został odczytany protokół nr 1/2015 z pierwszego spotkania z dnia 8 czerwca
2015 r. Rada Seniorów przyjęła w/w protokół.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – zaproponował wstępny porządek spotkania:
1. Otwarcie spotkania.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów.
3. Wnioski różne.
Ad. punkt 2
Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów.
Z-ca Burmistrza – poinformował, że w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy należy powołać Komisję Skrutacyjną.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się poniższe osoby:
-

Bogucka – Szczęsnowicz Teresa

-

Florczak Alicja

-

Szczerba Krzysztof

Radni biorący udział w spotkaniu zaakceptowali zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej
nie wnosząc sprzeciwu do jej składu. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając
następujące funkcje:
1. Teresa Bogucką-Szczęsnowicz – Przewodnicząca,
2. Alicja Florczak – Członek,
3. Krzysztof Szczerba – Członek.
Następnie poproszono o zgłaszanie kandydatów w celu wyboru Przewodniczącego Rady
Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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Radny p. Henryk Linowski – zgłosił kandydaturę p. Piotra Jankowskiego.
Radny p. Piotr Jankowski – wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny p. Bolesław Staniszewski – zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Szczerby.
Radny p. Krzysztof Szczerba – podziękował za zgłoszenie. Jednak poinformował, że ze
względu na to, że jest członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować. Wobec
powyższego zgłosił kandydaturę p. Bolesława Staniszewskiego.
Radny p. Bolesław Staniszewski – wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie zgłosił
kandydaturę p. Macieja Linke.
Radny p. Maciej Linke – wyraził zgodę na kandydowanie. Zaproponował również, aby na
karcie do głosowania wstawić tylko jedną kratkę przy nazwiskach kandydatów.
Ogłoszono przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
Przewodnicząca

Komisji

Skrutacyjnej

przedstawiła

sposób

głosowania.

Następnie

przystąpiła do rozdania kart do głosowania, następnie przeprowadzono głosowanie.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Teresa
Bogucka - Szczęsnowicz odczytała protokół Komisji stwierdzający, że w głosowaniu tajnym
żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów. Wobec powyższego zarządzono kolejną
turę głosowania na Przewodniczącego Rady Seniorów pomiędzy kandydatami, którzy
uzyskali największą liczbę głosów tj. p. Piotr Jankowski oraz p. Bolesław Staniszewski.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ogłoszono przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
Przewodnicząca

Komisji

Skrutacyjnej

przypomniała

sposób

głosowania.

Następnie

przystąpiła do rozdania kart do głosowania, następnie przeprowadzono głosowanie.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej P. Teresa
Bogucka - Szczęsnowicz odczytała protokół Komisji stwierdzający, że w głosowaniu tajnym
Przewodniczącym Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy został wybrany
P. Bolesław Staniszewski którego kandydaturę poparło 7 radnych. Natomiast kandydat
P. Piotr Jankowski otrzymał głosów 6, przy 1 głosie nieważnym.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W wyniku głosowania Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jednogłośnie podjęła
uchwałę nr 1/II/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów. (14 radnych
na sali obrad). Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Radny

p.

Bolesław

Staniszewski

–

podziękował

za

wybór

jego

osoby

na

Przewodniczącego Rady Seniorów.
Z-ca Burmistrza – poinformował, że następne spotkanie zwołuje i zawiadamia radnych
Przewodniczący p. Bolesław Staniszewski.
Radny p. Henryk Linowski – poinformował, że był obecny na spotkaniu przedstawicieli rad
senioralnych w Sejmie. Przedstawił jak funkcjonują Rady Seniorów w całym kraju oraz jak
wygląda praca przedstawicieli Rad.
Przewodniczący Rady p. Bolesław Staniszewski – zaproponował zgłoszenie osób, które
przystąpią do pracy nad regulaminem rady.
Zespół zajmujący się tworzeniem regulaminu pracy został wybrany w składzie:
- Piotr Jankowski
- Maciej Linke
- Jerzy Domżalski,
-

Bolesław Staniszewski – Przewodniczący Rady Seniorów

Radni biorący udział w spotkaniu zaakceptowali zaproponowany skład Zespołu nie wnosząc
sprzeciwu.
Następne spotkanie rady obędzie się w dniu 7 września 2015 r. o godz. 12 00 w biurze
rady. Natomiast Zespół wybrany do opracowania regulaminu musi przygotować
dokumenty do dnia 20 sierpnia 2015 r.
Ad. punkt 3
Wnioski różne.
Przewodniczący Rady p. Bolesław Staniszewski – zgłosił zastrzeżenie do pracy Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami. Zwrócił uwagę, że praca wykonywana przez Zakład
jest nieodpowiednia, ponieważ jest bardzo dużo zaniedbań m.in. nie dają sobie rady
z budynkiem Acherówki, gdzie było zgłaszanych już wiele spraw.
Przewodniczący Rady Seniorów
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Bolesław Staniszewski
Opracował:
Kierownik
Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Andrzej Chibowski
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