PROTOKÓŁ
z obrad III posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
w dniu 1 września 2016 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad III sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Osiedla Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum,
po czym otworzyła III posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy.
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad. 3.Przyjęcie protokołu nr 2/2016 z II posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dn. 15 lipca 2016)
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o przyjęcie lub zgłoszenie poprawek do
wcześniej rozesłanego protokołu nr 2, z II posiedzenia Rady Osiedla. Członkowie Rady
jednogłośnie przyjęli protokół bez poprawek.
Ad.4. Uchwała w sprawie upamiętnienia mieszkańców Siekierek pomordowanych i poległych
w czasie II wojny światowej
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w sprawie
upamiętnienia mieszkańców Siekierek pomordowanych i poległych w czasie II wojny
światowej. Po krótkiej dyskusji i niewielkim uzupełnieniu przystąpiono do głosowania nad
proponowaną uchwałą. W głosowaniu brało udział 9 radnych, ”za” głosowało 9, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad. 5. Temat wycofania ruchu ciężarowego z Siekierek
Pan Grzegorz Arent - inicjator akcji „Stop ciężarówkom na Siekierkach” dokonał
szczegółowej prezentacji dot. ruchu samochodów ciężarowych na ul. Bartyckiej. Zilustrował
natężenie ruchu w dni powszednie i weekendy jak również wyliczył natężenie hałasu tym
spowodowane. Przedstawił historię korespondencji jaką od lat prowadził z Urzędem Miasta,
z Urzędem Dzielnicowym oraz Zarządem Dróg Miejskich. Streścił przebieg spotkanie z
przedstawicielami firm: Pol-Bot i Eko-Raff, które w znacznej większości odpowiadają za ruch
samochodów ciężarowych na tym terenie. W konkluzji tego spotkania obie firmy wyraziły
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wolę współpracy oraz gotowość partycypowania w kosztach budowy drogi alternatywnej ul.
Grzegorza Piramowicza. Ulica ta położona jest na terenie osiedla Augustówka, przyległego do
Osiedla Siekierki. Po modernizacji byłaby to najbardziej dogodna droga dojazdową dla obu
firm.
W trakcie dyskusji Pan Stanisław Stykowski zwrócił uwagę na nieuchwalony jeszcze Plan
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Augustówka, co umożliwia wniesienie poprawek
do planu.
Pan Grzegorz Arent zwrócil uwagę na konieczność ograniczenie prędkości ruchu
samochodowego do 40km na ulicach: Bartycka, Gościniec i Gwintowa. W związku z tym
zostaną wystosowane odpowiednie pisma do Urzędu Dzielnicowego oraz Zarządu Dróg
Miejskich.
W uzupełnieniu tego tematu Pan Robert Mendelewski zwrócił uwagę na dużą ilość
wypadków na ścieżce rowerowej przebiegającej pod Mostem Siekierkowskim. Panowie
Stykowski i Mendelewski zasugerowali kontakt z Zarządem Dróg Miejskich celem zmiany
zasad ruchu rowerowego.
Ad.6. Temat bezpieczeństwa na Siekierkach oraz bezdomnych zamieszkujących pustostany,
ogródki działkowe i inne zaśmiecone miejsca
Ze uwagi na nieobecność pana Adama Górki - zgłaszającego wniosek o zajecie się tematem
bezpieczeństwa mieszkańców, punk ten został przeniesiony na następne posiedzenie Rady.
Przewodnicząca Renata Wardecka zaproponowała udział w tym spotkaniu Dzielnicowego
Komendy Rejonowej, nadzorującego teren Siekierek.
Ad.7. Temat zwiększenia częstotliwości posiedzeń Rady i dyżurów/spotkań z mieszkańcami.
Pan Grzegorz Arent zgłosił postulat o zwiększenie częstotliwości spotkań Rady. Po krótkiej
dyskusji ustalono, że posiedzenia Rady i spotkania Zarządu będą odbywały się nie rzadziej niż
raz w miesiącu. Wyznaczone zostaną również 2-osobowe dyżury radnych z mieszkańcami.
Spotkania te będą odbywały się w Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28.
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Przewodnicząca Renata Wardecka przekazała informację o zaplanowanym na dzień 11
września V. Święcie Siekierek oraz zaproponowała 2-osobowe dyżury radnych na tego
wydarzenia. W kwestii spraw bieżących pani Irena Januszko zwróciła uwagę na zbyt małą
ilość miejsc na obwieszczenia społeczne. W związku z tym postulatem, Przewodnicząca Rady
wystosuje odpowiednie pismo do Urzędu Dzielnicowego z prośbą o postawienie
dodatkowych słupów ogłoszeniowych.
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Ad. 9. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Osiedla
Przewodnicząca wyznaczyła dwa kolejne terminy posiedzeń Rady Osiedla tj. na dzień 6
i 27 października 2016, na godz. 19:00 w siedzibie Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul.
Siekierkowskiej 28
Ad. 10. Zamkniecie obrad
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła III posiedzenie Rady.

Opracowała

Przewodnicząca Rady
Osiedla Siekierki

Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla/

Renata Wardecka
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