Protokół nr 2/18 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 5 marca 2018 roku
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Bolesław Staniszewski,
który na początku sesji złożył serdeczne życzenia Paniom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Na sesji
obecnych było 12 radnych i burmistrz Urszula Kierzkowska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokółu.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3.Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady w dniu 22 stycznia 2018 roku przyjęto przy jednym głosie
wstrzymującym
Ad 4. W pytaniach do zarządu poruszono kilka spraw.
Krzysztof Szczerba powrócił do, poruszanej na poprzedniej sesji, sprawy zmiany trasy autobusu 177.
Barbara Banaszek zapytała co będzie dalej z przychodnią rehabilitacyjna przy ul. 1 Maja.
Odpowiadając burmistrz Urszula Kierzkowska stwierdziła że od Nowego Roku kontrakty zostały
podpisane tylko z 2 przychodniami rehabilitacyjnymi na 5 jakie były w Ursusie. Oferta przygotowana
przez kierownictwo przychodni przy ul. 1 Maja była źle napisana. Jeśli w marcu przychodnia złoży
dobrze napisaną ofertę, jest szansa, że kontrakt zostanie z nią podpisany. Sprawą zajęła się mocno
posłanka Krystyna Pawłowicz.
Bolesław Staniszewski podjął sprawę przycięcia gałęzi drzew rosnących na terenie żłobka nr 26 przy
ul. Wapowskiego 1. Gałęzie drzew zasłaniają okna w mieszkaniach w sąsiednich blokach. Niestety,
Zespól Żłobków m. st. Warszawy ocenił negatywnie możliwość prześwietlenia koron drzew rosnących
na terenie żłobka. Pani burmistrz poinformowała, że sprawa ponownie zostanie przekazana
naczelnikowi wydziału ochrony środowiska w Urzędzie Dzielnicy - Barbarze Szymańczak.
Radni Staniszewski i Linke przypomnieli, że wiele drzew na terenie Ursusa zasłania konarami lampy
oświetlające przejścia dla pieszych.
Krzysztof Szczerba stwierdził, że przed przychodnią lekarska na ul. Dzieci Warszawy nie ma ani
jednego miejsca parkingowego. Odpowiadając burmistrz Kierzkowska stwierdziła, że taki budynek nie
może być odebrany jeśli nie ma przed nim miejsc parkingowych. Powinien interweniować Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Jerzy Domżalski zwrócił uwagę na zniszczony fragment zabytkowego muru okalającego dawną
fabrykę Ursus od ul. Traktorzystów. Mur zniszczyło upadające drzewo podczas silnego wiatru. Minęło
kilka miesięcy i nikt się tym nie zainteresował. Burmistrz poinformowała, że i tą sprawą należy
zainteresować Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Poprosiła o przygotowanie wniosku do
Zarządu Dzielnicy.
Krzysztof Szczerba podjął po raz kolejny sprawę chodnika przy szkole na ul. Drzymały.
Alicja Swoboda zapytała czy na osiedlu Niedźwiadek możliwe jest otwarcie lokalu, gdzie starsze panie
będą mogły porozmawiać przy kawie. Burmistrz odpowiedziała, że na osiedlu Niedźwiadek rosną
mury budynku komunalnego. 1000 m2 na parterze otrzyma Dom Kultury Miś. Należy uczulić
dyrektora Arsusa, aby wygospodarował miejsce na społeczną kawiarenkę.

Ad 5. Dyskusji nie było.
Ad 6. W wolnych wnioskach radni Rady Seniorów przyjęli wnioski do Zarządu Dzielnicy:
- W sprawie naprawy zabytkowego ogrodzenia przy ul. Traktorzystów
- O wykonanie przeglądu technicznego chodnika przy ul. Drzymały
- O wykonanie pielęgnacji drzew znajdujących się przy znakach drogowych
- O wystąpienie do ZTM oraz o rozmowy z władzami gminy Michałowice w sprawie zmiany
przebiegu trasy autobusu linii 177.
Wnioski stanowią załącznik do protokółu.
Ad 7. Na zakończenie posiedzenia ustalono termin następnej sesji na 7 maja 2018 r.(poniedziałek)w
sali 100 Urzędu Dzielnicy, godz. 12.00.
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