PROTOKÓŁ
z obrad XV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 9 listopada 2017 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XIV sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XV posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/2017 z XIV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 12 października 2017 r.).
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 14/2017 (z 12 października 2017 r.).
Ad 4. Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – informacje Pan Tadeusz Grzelec
Pan Tadeusz Grzelec omówił przebieg spotkania V edycji BP dla Dzielnicy Mokotów. Na spotkaniu
tym zaprezentowane zostały poszczególne etapy realizacji budżetu. Przyjęto regulamin V edycji,
wybrano skład Zespołu dzielnicy, zatwierdzono jego plan pracy, jak również określono nowy podział na poszczególne rejony. Pan Grzelec poinformował także o wprowadzonych zmianach. Obecnie po modyfikacji nie dopuszczone będzie finansowanie w ramach doposażania, remontu, budowy i modernizacji placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Ogólna kwota przyznana dla dzielnicy Mokotów wynosi 5.900.000zł., a redystrybucja środków na poszczególne rejony odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zespołu w dniu 15 listopada br.
Ad. 5 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na przestrzeni minionego miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi.
Pani Renata Wardecka omówiła korespondencję wysłaną/otrzymaną na przestrzeni ostatniego
okresu.
• W odpowiedzi na petycję mieszkańców w sprawie poprawy stanu infrastruktury technicznej na Siekierkach, Burmistrz Dzielnicy poinformował o corocznie zgłaszanych przez urząd
do MPWiK potrzeb inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i wodociągów, które to MPWiK
dalej umieszcza w swoich planach inwestycyjnych. W bieżącym roku również takie zgłosze-
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nie zostało wystosowane. Zaś co do kompleksowej przebudowy głównych ulic na Siekierkach (Gościniec, Polska, Siekierkowska) to modernizacja ta może być zrealizowana wówczas, gdy przeprowadzone zostaną konieczne wcześniejsze inwestycje infrastrukturalne realizowane przez gestorów tj. MPWiK, Veolię, INNOGY i PGNiG.
W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi w sprawie uzupełnienia braków w nawierzchni na
ul. Bartyckiej jak również brak jest odpowiedzi z Zakładów Transportu Miejskiego dot. planów co do rozwiązań komunikacyjnych po oddaniu do użytku Alei Polski Walczącej (Czerniakowska-bis).
RO otrzymała informację/zgodę na doświetlenie pomnika/ monumentu, upamiętniającego
poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, a którego uroczyste odsłonięcie
zaplanowane zostało na listopad 2018r.

Ad. 6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki
Przewodnicząca przedstawiła pisemną prośbę mieszkańców ul. Bluszczańskiej i jej okolic dot. poparcia przez RO postulatu odnośnie budowy dodatkowych uliczek dojazdowych. Znacznie udrożniłyby one oraz odciążyły ulicę Bluszczańską. Nadmierny ruch, ogromne korki, ciężarówki dowożące towar na plac budowy, brud, pył, kurz i błoto bardzo dają się we znaki mieszkańcom. Rada
niejednokrotnie poruszała ten temat na swoich posiedzeniach i jak najbardziej poprze wniosek w
ww. sprawie.
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez
mieszkańców).
- Pan Ryszard Ostaszewski zwrócił uwagę na złą jakość wody pitnej na Siekierkach. Ciągłe przyłączanie nowych bloków sprawia, iż woda ta jest mocno zanieczyszczona i nie spełnia wymaganych
parametrów jakości. Problem ten zgłoszony został do MPWiK ale rozmowy nie przyniosły satysfakcjonującego rozwiązania. W związku z powyższym wystosowane zostanie oficjalne pismo do Prezydent m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów w celu interwencji w ww.
sprawie.
- Pan Stanisław Strykowski zaproponował wytypowanie kandydata/mieszkańca Siekierek - do
startu w wyborach samorządowych. Osoba ta reprezentowałaby interesy mieszkańców, zgłaszała
ich potrzeby oraz brała czynny udział w sesjach Rady Dzielnicy.
- Z uwagi na fakt, że rok 2018 ogłoszony został „Rokiem Niepodległości”, Rada postanowiła również uroczyście uczcić go stosowną inicjatywą. Propozycje co do formy świętowania omówione zostaną na następnym posiedzeniu Rady.
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- Obradom Rady przysłuchiwała się p. Grażyna Adamczuk – mieszkanka ul. Bartyckiej. Panią Adamczuk interesowały plany i perspektywa budowy nowej szkoły podstawowej na Siekierkach.
Zwróciła także uwagę na fatalny stan prostopadłych do Bartyckiej i łączących z Bluszczańską uliczek:
Figowej, Daktylowej, Cytrynowej. Uliczki te po każdym opadzie atmosferycznym toną w błocie .
- Na wiosną ponownie zostanie przeprowadzony pomiar hałasu na moście Siekierkowskim koło
Sanktuarium Matki Bożej nauczycielki Młodzieży.

Ad. 8. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XV posiedzenie Rady
Osiedla Siekierki.

Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/
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