PROTOKÓŁ
z obrad VII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 12 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad VII sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
posiedzenie oraz przedstawiła porządek obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 6/2016 z VI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dn, 23 listopada, 2016 r.).
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 6/2016 (z dn, 23 listopada, 2016 r).
Ad 4. Spotkanie z Panem Michałem Mycką – Radnym Dzielnicy Mokotów, Przewodniczącym Komisji
Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej, w celu przedyskutowania ważkich (dla naszej siekierkowskiej przestrzeni) spraw.

Strona

W trakcie dyskusji p. Stanisław Stykowski wnikliwie dopytywał o rozmieszczenie kolektorów ściekowych na ul. Czerniakowskiej – bis, a pan Ryszard Ostaszewski wystąpił z propozycją zwiększenia
częstotliwości kursowania autobusów 108 i 167. Pan Mycka postulował wspólne opracowanie listy
naglących inwestycji, zapewnił o wsparciu planowanych projektów oraz zadeklarował wolę współpracy z Radą Osiedla. Następne spotkanie z p. Mycką zaplanowane zostało na marcowa sesję Rady
Osiedla.
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Na zaproszenie Przewodniczącej Rady w spotkaniu uczestniczył p. Michał Mycka - Radny Dzielnicy
Mokotów/Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej. Celem tej wizyty
było przedstawienie pilnych i priorytetowych projektów inwestycyjnych dotyczących osiedla Siekierki oraz pomoc i wsparcie w ich realizacji. Pan Mycka omówił zasady budżetowania inwestycji na
Mokotowie i szczegółowo odpowiadał na pytania w tej kwestii. Poinformował o najbliższych planach co do ulicy Bluszczańskiej, tj. instalacji oświetlenia i budowie chodnika. Zapoznał zebranych o
szczegółach budowy ulicy Czerniakowskiej – bis. Pan Przewodniczący zasugerował radnym zawnioskowanie do władz dzielnicy o wygenerowania dodatkowych środków pieniężnych na pilne i kluczowe inwestycje na Siekierkach, nie będące ujętymi w planie finansowym na rok 2017.

Ad. 5. Ustanowienie tytułu „HONOROWEGO SIEKIERCZANINA” będącego wyrazem wyróżnienia za
wybitne zasługi dla osady/osiedla Siekierki, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnego dobra,
przyczyniania się do rozwoju i promocji Siekierek oraz wspierania lokalnej społeczności – przedstawienie projektu uchwały przez Panią Renatę Wardecką.
Przewodnicząca Rady - Renata Wardecka (na wniosek p. Krzysztofa Lewandowskiego ) przygotowała i przedstawiła uchwałę rady (wraz z uzasadnieniem), w sprawie Nadania Tytułu „HONOROWEGO SIEKIERCZANINA”. Formalne ustanowienie tego Tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz społeczności Siekierek.
Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.6. Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – przedstawienie przez Pana Tadeusza Grzelca bieżących
informacji z prac dzielnicowego Zespołu ds. BP.
Pan Tadeusz Grzelec poinformował, o kolejnym spotkaniu (w dniu 26 stycznia br.) w sprawie budżetu partycypacyjnego. Weryfikowane będą wówczas i wybierane konkretne propozycje projektów
przesłane przez mieszkańców Mokotowa.
Ad. 7 Krótkie omówienie przez Pana Grzegorza Arenta bieżącej sytuacji w tematach: ruchu ciężarowego na Siekierkach, ulicy Bartyckiej i Czerniakowskiej-bis.
Pan Grzegorz Arent zreferował grudniowe spotkanie z Wiceprezydentem Miasta - p. Michałem
Olszewskim. Pan Prezydent ponownie omówił rozpoczęcie inwestycji pt. Czerniakowska –bis. Prace
rozpoczną się w I. kw. 2017, a termin zakończenia przypadnie na koniec 2018.
Wiceprezydent spotkał się również z firmą Radan Inwestor - użytkownikiem wieczystym portu Siekierkowskiego jak również wynajmującym ten teren firmom: Pol-Bot i Kruszywa. Spotkanie dotyczyło zmiany lokalizacji ziemi dla Radan Inwestor, a sprawa ponownie dyskutowana będzie
w styczniu 2017.
Natomiast po spotkaniu z Zarządem Dróg Miejskich, Pan Arent poinformował o nowo powstającym
projekcie organizacji ruchu na ulicy Bartyckiej. Zakłada on ograniczenie prędkości do 30 km/h dla
ruchu ciężarowego.
Ad. 8 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie ( na przestrzeni minionego miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi.
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1) Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w sprawie udostepnienia wyników pomiarów natężenia
hałasu jaki przeprowadzony został latem 2016 r.
2) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Warszawie, w temacie uzyskania opinii i wyznaczenia miejsca na tablice upamiętniającą mieszkańców Siekierek poległych i pomordowanych
w czasie II wojny światowej.
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Przewodnicząca - Renata Wardecka omówiła korespondencję jaka wystosowana została do:

3) Kierownika Zespołu Kultury Urzędu Dzielnicy Mokotów, w przedmiocie w/w monumentu (przykładowy wzór i treść tablicy)
4) Zakładu Transportu Miejskiego w kwestii postawienia wiat na przystankach: Łososiowa i Gąsocińska w obu kierunkach.
5) Zarządu Dróg Miejskich z ponowną prośbą o wykonanie naprawy bieżącej, w zakresie poprawy
równości nawierzchni fragmentu (100 m) trzeciego pasa na ulicy Bartyckiej.
Ad.9 Omówienie dyżuru Rady Osiedla Siekierki (z dn, 15 grudnia 2016 r.).
Na dyżur z radnymi w dniu 15 grudnia zgłosiła się 1 osoba – p. Marian Świderski. Pan Świderski zwrócił uwagę na znaczny stopień natężenia ruchu samochodowego na ulicy Gościniec.
Ad. 10. Powołanie Komisji Rady Osiedla.
Przewodnicząca Renata Wardecka zaproponowała powołanie Komisji Rady Osiedla. Z uwagi jednak
na nieobecność wszystkich członków Rady punkt ten omawiany będzie na jednej z kolejnych sesji
rady. Celem powołania komisji jest podział zadań między radnych oraz aktywizacja i angażowanie
mieszkańców do współpracy i działania na dobro wspólne.
Ad. 11 Ustalenie obsady kolejnych dyżurów Rady/Zarządu.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła kolejny termin dyżuru z mieszkańcami na dzień 8 lutego br.
w godz. 19:00 – 20:30 w sali nr 20, w DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28. Dyżur w tym dniu
pełnili będą: Renata Wardecka, Grzegorz Arent i Izabela Wasilewska-Kośla
Ad.12 Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym tematy: zaproszenia kolejnych gości na posiedzenia
rady i angażowania tematycznego mieszkańców).
W temacie spraw różnych p. Renata Wardecka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
w sprawie modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 1 w Warszawie ul.
Gościniec 53. Obecny stan techniczny nie pozwala na jego użytkowane. Planowany zakres prac modernizacyjnych obejmowałby: wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej, wymianę bieżni, budowę
małej trybuny, remont boiska do piłki siatkowej i koszykówki jak również instalacje oświetlenia. Celem tej inwestycji jest stworzenie bazy sportowej z prawdziwego zdarzenia oraz miejsca rekreacyjnosportowego dla uczniów i mieszkańców Siekierek. Po przeprowadzonym głosowaniu Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Pani Renata Wardecka zwróciła uwagę na konieczność stworzenia miejsca integracji mieszkańców
oraz zorganizowania punktu bibliotecznego na Siekierach i zaproponowała dokładniejsze zajęcie się
tematem na kolejnych sesjach Rady.

Ad. 13. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Osiedla.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła termin następnego posiedzenia Rady Osiedla na dzień 9 lutego
2017 r, na godz. 19:00 w siedzibie Rady Osiedla DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
Ad. 14. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła siódme posiedzenie Rady
Osiedla Siekierki.
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Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/

