PROTOKÓŁ
z obrad IV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
w dniu 6 października 2016 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali nr 23 Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności – radnych i gości - 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 IV 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 3/2016 z III posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dn. 1 września 2016 r.)
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o przyjęcie lub zgłoszenie poprawek do wcześniej
rozesłanego protokołu nr 3, z III posiedzenia Rady Osiedla. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli
protokół bez poprawek.
Ad. 4 Spotkanie ze st. asp. Hubertem Wilewskim – Dzielnicowym Rejonu Siekierki w celu podjęcia
współpracy w kwestiach bezpieczeństwa mieszkańców Siekierek
Na zaproszenie Przewodniczącej Rady na spotkanie przybyli: st.asp. Hubert Wilewski oraz st.asp. Marcin
Jasiński – Dzielnicowi na teren Siekierek. Celem spotkania było obustronne poznanie się oraz
nawiązanie wzajemnej współpracy. Pp. Wilewski i Jasiński przedstawili zebranym podział terytorialny
nadzorujących rewirów (Siekierki podzielone są na 3 sekcje) oraz zakres swoich kompetencji.
Przedstawiciele Komendy Rejonowej potwierdzili swoje dane kontaktowe, określili tematykę spraw
znajdujących się w ich gestii i bardzo życzliwie odpowiedzieli na (dotyczące bezpieczeństwa) pytania
radnych i finalnie zadeklarowali pełną gotowość i chęć do współdziałania i pomocy.
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Pani Bogumiła Rocka – mieszkanka ul. Bluszczańskiej 7 - zwróciła się do Rady z prośba o poparcie jej
apelu w sprawie przekierowania wjazdu/wyjazdu nowopowstającego osiedla, z ulicy Siekierkowskiej na
ul. Bartycką. Pani Rocka przedstawiła zebranym obraz sytuacji, jak również zapoznała Radę z obszerną
dokumentacją złożoną do: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędu Dzielnicowego
Warszawa – Mokotów oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zwróciła uwagę na brak
przygotowania ulicy Bluszczańskiej do obsługi tak dużej inwestycji jak i nieprzystosowanie jej do
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Ad. 5 Temat wjazdu/wyjazdu na ul. Bluszczańską z kolejnego nowopowstałego osiedla i alternatywa
zmiany/odbarczenia ww ulicy – przedstawienie problemu przez mieszkankę - pania Bogumiłę Rocką.

wzmożonego ruchu ciężarowego. Wąska, dwukierunkowa ulica bez chodników po obu jej stronach,
stanowi ogromne zagrożenie dla pieszych. Podkreśliła nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i nierespektowanie praw mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z prowadzoną inwestycją. Argumenty
przedstawione przez Panią Rocką (kwestie bezpieczeństwa, zdewastowana nawierzchnia ulicy,
wielokrotnie przekroczone natężenia ruchu ) są wystarczającym uzasadnieniem do poparcia wniosku
Pani Rockiej przez Radę Osiedla.
Ad 6. Temat budowy nowego osiedla przez SGI w świetle opinii mieszkańców bezpośrednio sąsiadującym
z developerem – przedstawienie problemu przez mieszkańca – Pana Macieja Zbuckiego
Pan Maciej Zbucki – zamieszkały przy ul. Bartyckiej - przedstawił problem mieszkańców bezpośrednio
sąsiadujących z nowopowstającym osiedlem przy ulicy Bluszczańskiej. Osiedle to docelowo będzie liczyło
około 2.000 osób i zaplanowane jest w 14 metrowej odległości od posesji domków jednorodzinnych
usytuowanych przy ul. Cytrynowej – prostopadłej do ulicy Bartyckiej. Obawy mieszkańców budzi także
wysokość budowanych bloków. Trzy kondygnacyjna zabudowa (w bardzo bliskim sąsiedztwie) spowoduje
brak światła słonecznego dla mieszkańców ww. ulicy. Rada i w tym przypadku wyraża wolę poparcia dla
wniosku mieszkańców ul. Cytrynowej, prosząc grupę mieszkańców o pozyskanie od developera
i stosownych urzędów konkretnych danych i informacji w temacie, które pozwolą Radzie na jasne
odniesienie się do sprawy i zajęcia oficjalnego stanowiska.
Ad. 7 Temat bezpieczeństwa na Siekierkach oraz bezdomnych zamieszkujących pustostany, ogródki
działkowe i inne zaśmiecone miejsca.
Ze względu na nieobecność zgłaszającego wniosek p. Adama Górki punkt ten został przeniesiony na
następne spotkanie Rady.
Ad. 8. Temat utrzymania porządku ( przez mieszkańców/ właścicieli) na części nieruchomości osiedla
Przewodnicząca Rady zawnioskowała o przeniesienie tego tematu na późniejsze spotkanie oraz
zaproponowała udział w nim przedstawiciela Straży Miejskiej nadzorującego teren Siekierek .
Ad.9 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie ( na przestrzeni
minionego miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi (Pol-Bot
Kruszywa SA, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich, Wydział
Ochrony Środowiska dla dzielnicy Mokotowa).
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Ad. 10 Ocena i omówienie pierwszego specjalnego dyżuru Rady i Zarządu Osiedla Siekierki podczas
lokalnego wydarzenia – V. Święta Siekierek
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Przewodnicząca Rady omówiła pisemne wnioski skierowane do: Pol-Bot Kruszywa SA, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Zarządu Dróg Miejskich, Wydział Ochrony Środowiska dla
dzielnicy Mokotowa. Podanie złożone w Przedsiębiorstwie Kruszywa SA dotyczyło prośby
o przestrzeganie nakazu zakrywania naczep plandeką, przestrzeganie zakazu ruchu gdzie on obowiązuje,
jak również ograniczenie prędkości. W odpowiedzi, Dyrekcja Kruszywa zapewniła o respektowaniu tych
zasad, jak również kontrole i kary dla łamiących przepisy. Pisma do Regionalnej Dyrekcji ochrony
Środowiska jak i Wydziału Ochrony Środowiska dotyczyły problemu wędrujących po terenie Siekierek
dzików. Z uwagi na brak odpowiedzi z tych instytucji, temat ten zostanie omówiony w terminie
późniejszym.

Podczas uroczystości z okazji V. Święta Siekierek członkowie Rady spotkali się z mieszkańcami osiedla
Celem tego spotkania była prezentacja nowo powstałej Rady oraz zachęcenie mieszkańców do
współpracy.
Ad. 11 Ustalenie dyżurów Rady/Zarządu
Przewodnicząca Renata Wardecka zawnioskowała o 2-osobowe dyżury radnych z mieszkańcami.
Spotkania te będą odbywały się siedzibie Rady w Domu Kultury „Dorożkarnia”, w Sali nr 20. w godzinach
19:00 -20.30. raz w miesiącu. Najbliższy dyżur zaplanowany jest na 20 października 2016, w składzie
Izabela Wasilewska – Kośla i Grzegorz Arent. Kolejne zostaną ustalone na następnym posiedzeniu Rady
Ad. 12 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
a) Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała, iż Urząd Dzielnicy/Wydział Promocji
przychylił się do wykorzystywania przestrzeni na słupach ogłoszeniowych na informacje inne,
dotyczące wydarzeń dzielnicowych i miejskich promowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
b) Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała radnych o otrzymaniu pisemnej prośby
Burmistrza Dzielnicy Mokotów o wyznaczenie przedstawiciela Rady Osiedla do Zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego 2018. W świetle powyższego Przewodnicząca zaproponowała Pana
Tadeusza Grzelca do reprezentowania Rady Osiedla Siekierki ww. Zespole. Kandydatura ta została
pozytywnie przyjęta przez pozostałych członków Rady, a Pan Tadeusz Grzelec wyraził chęć i
gotowość przyjęcia tej funkcji.
Ad 13. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Osiedla
Przewodnicząca Rady przypomniała o wcześniej wyznaczonym już termie kolejnego spotkania Rady,
które zostało ustalone na 27 października 2016 na godz. 19:00 w siedzibie Rady tj. DK „Dorożkarnia”.

Ad. 14. Zamknięcie obrad
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła IV posiedzenie Rady Osiedla.

Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
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/Sekretarz Rady Osiedla/

