Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 7 września 2015 r.
Obrady prowadził Bolesław Staniszewski – przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus.
Na posiedzeniu obecnych było 13 radnych Rady Seniorów. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokółu.
B. Staniszewski zaproponował porządek obrad:
1. przyjęcie protokółu nr 2/2015,
2. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego,
3.Wybór prezydium Rady Seniorów Ursus,
4. Wolne wnioski.
Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 5 lipca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2. W imieniu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego zabrał głos - w zastępstwie Jaśminy
Wójcik – Igor Stokfiszewski. Mówił on o działaniach stowarzyszenia na rzecz uratowania kolekcji ZM
„Ursus” po byłym muzeum ZM „Ursus”. Zaproszonemu gościowi odpowiedział znajdujący się na sali
wiceburmistrz dzielnicy - Wiesław Krzemień. Powiedział on o działaniach podejmowanych przez
zarząd dzielnicy i radnych dzielnicy w ubiegłej kadencji oraz o działaniach w kadencji obecnej.
Wiceburmistrz stwierdził, że jesteśmy na dobrej drodze do uratowania eksponatów z byłego
muzeum. W najbliższym czasie powstanie Izba Pamięci Ursusa.
Ad 3. Przewodniczący Rady Seniorów zaproponował skład prezydium Rady Seniorów: Teresa
Bogucka-Szczęsnowicz i Krzysztof Szczerba – wiceprzewodniczący rady, Jerzy Domżalski – sekretarz.
Teresa Bogucka –Szczęsnowicz nie wyraziła zgody na kandydowanie do prezydium Rady wobec czego
przewodniczący Rady Seniorów zgłosił na wiceprzewodniczącego Rady – Macieja Linke. W jawnym
głosowaniu wybrano jednogłośnie członków prezydium: Krzysztofa Szczerbę i Macieja Linke –
wiceprzewodniczącymi oraz Jerzego Domżalskiego – sekretarzem.
Ad 4. Rada Seniorów zgłosiła 6 wniosków do Zarządu Dzielnicy:
a)Wniosek pana Krzysztofa Szczerby w sprawie rozwiązania problemu topól rosnących na terenie
dzielnicy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
b) Wniosek pani Barbary Banaszek dotyczący zniżkowych biletów w cenie 5 zł – raz w miesiącu – dla
seniorów do kina w Ośrodku Kultury „Arsus”.
c)Wniosek pani Janiny Gostkowskiej dotyczący zmiany trasy autobusu 177 tak, aby kursował ul.
Sosnkowskiego ( obok Lidla i Tesco) oraz Al. Jerozolimskimi ( obok Biedronki).
d)Wniosek pani Aliny Florczak w sprawie wykonania windy zamiast schodów w budynku przy ul.
Keniga 14 (biblioteka Dzielnicy Ursus).

e)Wniosek pana Tadeusza Kaczmarka w sprawie zbadania budowy stacji radiolokacyjnej przez PKP na
osi ulicy Orląt Lwowskich przy torach kolejowych (okolice garaży i Hasanki).
f)Wniosek przewodniczącego Rady Seniorów Bolesława Staniszewskiego o wyrobienie pieczątki dla
przewodniczącego rady Seniorów.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
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