PROTOKÓŁ
z obrad XXIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 11 października 2018 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XXIII sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XXIII posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 22/2018 r. z XXII Posiedzenia Rady Osiedla Siekierki z dnia 14 czerwca 2018.
Głosowanie oraz przyjęcie protokołu nr 22/2018 z XXII posiedzenia RO, odbędzie się w dniu 8 listopada br.
Ad 4. Budżet partycypacyjny – edycja 2019 – informacje Pan Tadeusz Grzelec
Pan Tadeusz Grzelec poinformował o nowych zasadach głosowania nad budżetem partycypacyjnym. Według aktualnych reguł zgłoszone projekty ostatecznie weryfikowane i zatwierdzane będą przez Radę Miasta.
Nie będzie również podziału dzielnic na poszczególne okręgi, zaś środki finansowe przydzielane będą ogólnie dla całej dzielnicy.
Więcej informacji na ten temat znajduje się 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. W tym poruszenie tematu kanalizacji i pisma do Wód Polskich w sprawie nieprzedłużania koncesji na wydobycie piasku w porcie siekierkowskim.
Przwodnicząca Renata Wardecka zreferowała przebieg spotkania z przedstawicielami MPWiK w sprawie
kanalizacji ulic: Cytrynowej, Figowej i Daktylowej. Reprezentanci MPWiK przedstawili zebranym konieczne
wymogi techniczne i obwarowania prawne. W świetle tego żadna z wymienionych uliczek nie spełnia wymaganych warunków do instalacji kanalizacji i obecnie nie ma możliwości realizacje tego projektu.
Temat kanalizacji poruszany był także na posiedzeniu Rady. Podczas dyskusji p. Robert Mendelewski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie kompleksowego skanalizowania Siekierek. Wszystkie ulice na tym
terenie nie posiadają odwodnienia, a znaczna większość mieszkańców korzysta z szamb. Uchwałę tę, Rada
podejmie na najbliższym posiedzeniu w dniu 8 listopada br.
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Pan Robert Mendelewski przygotuje także projekt uchwały w sprawie całkowitego zakazu parkowania samochodów na ulicy Bluszczańskiej (na odcinku od ul. AK. Północ do ulicy Ananasowej). Parkujące całodobowo auta po obu stronach jezdni zagrażają bezpieczeństwu zarówno tym zmotoryzowanym jak i pieszym.
Uchwała tę, Rada podejmie również na posiedzeniu w dniu 8 listopada br.
Ad. 6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierek.
Przewodnicząca poinformowała o osobistym przejęciu inicjatywy w sprawie tablicy upamiętniającej wywiezionych i pomordowanych mieszkańców Siekierek podczas II wojny światowej. Ponad dwa lata temu Rada
podjęła stosowaną uchwałę, którą niezwłocznie złożyła w urzędzie dzielnicy. Od tego czasu następuje jedynie wymiana korespondencji między RO, a urzędem. Dlatego też, przewodnicząca R. zabiegać będzie o spotkanie z burmistrzem dzielnicy w celu jak najszybszej realizacji tego projektu.
Na wniosek p. G. Arenta wystosowane zostało pismo do przedsiębiorstwa „Wody Polskie”, o nie przedłużanie koncesji na wydobywanie piasku z dna Wisły, a tym samym likwidację żwirowni na Siekierkach.
Niemal całodobowy ruchu samochodów ciężarowych, bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Ponadto, na terenie żwirowni odbywają się nieformalne wyścigi motokrosowe. Hałas i kurz bardzo przeszkadzają spacerującym i rowerzystom, a obszar na którym odbywają się zawody objęty jest programem „Natura 2000” .
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski ( w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).
Przewodnicząca wyznaczyła kolejne terminy spotkań rady i zarządu. I tak do końca 2018 r. posiedzenia odbędą się:
- dla Zarządu - 7 listopada godz. 19:00
12 grudnia godz. 19:00
i
- dla Rady - 8 listopada godz. 19:00
- 13 grudnia godz. 19:00
Ad.8. Wstępna ocena prac Rady Osiedla po dwóch latach działania.
Na następnym posiedzeniu Rady, dokonana zostanie wstępna ocena jej pracy po dwóch latach kadencji.
Omawiane będą dotychczasowe metody działania, wyniki jak również zostaną wyciągnięte wnioski. Oceną
objęci będą także poszczególni członkowie Rady.
Ad. 9. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XXIII posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.
Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/
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