PROTOKÓŁ
z obrad XXI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 10 maja 2018 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XXI sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XXI 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 20/2018 z XX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 12 kwietnia 2018 r.).
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół Nr XX z posiedzenia Rady w dniu12 kwietnia 2018 z poprawką
(patrz: pkt.4 ). Pan Tadeusz Grzelec zwrócił uwagę na błąd w dacie glosowania. Głosowania ostatecznie
wybranych projektów odbędzie się w terminie: 15-30 czerwca br.
Ad 4. Budżet partycypacyjny – edycja 2019 – informacje Pan Tadeusz Grzelec
Pan Tadeusz Grzelec przedstawił wykaz projektów dopuszczonych do głosowania jak i zweryfikowanych
negatywnie. Do dnia 12 maja autorzy projektów niedopuszczonych mogą odwoływać się od tej decyzji. Na
spotkaniu zespołu do spraw BP (15 lub 16 maja) podana zostanie ostateczna lista projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz ustalona zostanie data głosowania w poszczególnych rejonach.
Informacje na ten temat zamieszczone są na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl
Ad.5. Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie ( na przestrzeni minionych dwóch miesięcy do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi.
Pani Renata Wardecka przedstawiła pismo autorstwa p. Ryszarda Ostaszewskiego, skierowane do Wojewody Mazowieckiego, w sprawie skontrolowania zgodności trzech decyzji wydanych przez Prezydenta m.st.
Warszawy z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Odpowiedź uzyskana z Urzędu
Dzielnicowego dotycząca przelotów komunikacyjnych do ul. Bartyckiej z poszczególnych wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych stoi w sprzeczności z MPZP, który nie dopuszcza obsługi komunikacyjnej domów
mieszkalnych wielorodzinnych bezpośrednio z ulicą Bartycką.
Ad. 6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierek
W dniu 9 maja na dyżur członków Rady z mieszkańcami zgłosił się p. Jan Waśkiewicz mieszkający w bliskim
sąsiedztwie Domy Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej 33 (noclegownia dla bezdomnych mężczyzn). Pan
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Waśkiewicz szczegółowo opisał problem mieszkańców z osobami korzystającymi z noclegowni. Wszechobecny brud, smród, alkohol, agresywne zachowanie oraz kradzieże bardzo utrudniają im życie. Również
pasażerom korzystającym z komunikacji publicznej (linia autobusowa nr 108 i 167) oraz dzieciom dojeżdżającym do szkoły bardzo doskwierają przeraźliwy fetor i brud w autobusach. Mieszkańcy zwracają się zatem z prośbą o zwiększenie nadzoru służ miejskich nad Domem Pomocy, regularną kontrolę straży miejskiej
i policji ( głównie w godzinach nocnych) oraz stały nadzór sanitarno-epidemiologiczy.
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).
Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała o kolejnej, już VI Majówce Siekierkowskiej, organizowanej przez Fundację „Bo Warto”. Wzorem lat ubiegłych członkowie Rady i tym razem będą obecni na tej
uroczystości.
I tak 20 maja w godz. 15:00 – 16:00 dyżurowali będą pp. Tadeusz Grzelec i Grzegorz Arent.
w godz. 16:00 – 17:00 „ ------ „
Izabela Wasilewska-Kośla
Przy okazji VI majówki siekierkowskiej zbierane będą podpisy pod dwiema petycjami. Jedna dotyczyć będzie
zmiany przeznaczenia budynku, w którym obecnie znajduje się noclegownia dla bezdomnych (ul. Polska 33), druga
zaś wykonania przebitki komunikacyjnej ul Batalionu AK. Bałtyk na odcinku Bluszczańska-Bartycka.
W obu tych przypadkach Rada podejmie też stosowne uchwały.
Majówka siekierkowska odbędzie się w dniu 20 maja w godzinach 15:00 -18:00 na boisku szkolnym przy
ul. Gościniec 53.
W ramach uczczenia 100-letniej Rocznicy Niepodległości Polski, Przewodnicząca Renata Wardecka zaproponowała mecz piłki nożnej o puchar Rady Osiedla Siekierki
W kwestii spraw bieżących Pan Tadeusz Grzelec zwrócił uwagę na usychające rośliny na skwerze siekierkowskim.
Ad. 8. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XX posiedzenie Rady Osiedla Siekierki.

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