PROTOKÓŁ
z obrad XXVI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 21 lutego 2019 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XXVI sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XXVI posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 25/2019 r. z XXV Posiedzenia Rady Osiedla Siekierki z dnia 17 stycznia 2019.
Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół Nr XXV z posiedzenia Rady w dniu 17 stycznia 2019.

Ad. 4. Relacja ze spotkania z radnym m. st. Warszawy Panem Pawłem Sawickim
(referowała: Przewodnicząca Renata Wardecka), Omówiono sprawy dotyczące:
•
•
•
•

sieci centralnego ogrzewania i sieci kanalizacyjnej (interpelacja nr 361 z dnia 18 stycznia 2019 r.),
projektu rozbudowy ul. Bartyckiej (interpelacja nr 360 z dnia 18 stycznia 2019 r.),
dokumentacji technicznej rewitalizacji Kopca Powstania Warszawskiego (interpelacja nr 359
z dnia 18 stycznia 2019 r.),
budowy placówki oświatowej na terenie Siekierek (interpelacja nr 358 z dnia 18 stycznia 2019 r.).

Ad 5. Przedstawienie problemów mieszkańców Siekierek w rozmowie z radnym dzielnicy Warszawa Mokotów Panem Jackiem Fałkiem.
Sprawy dotyczyły:
• braku odpowiedzi Zarządu Dzielnicy Mokotów w zakresie udostepnienia informacji publicznej o zawartych umowach na realizację dróg na terenie osiedla,
• przedstawienie problemu tymczasowych dojazdów do nowych budynków mieszkalnych
realizowanych wzdłuż ul. Bartyckiej, w kontekście planowanej rozbudowy ulicy,
• zła jakość wody dostarczanej przez MPWiK S.A. dla odbiorców z ulic Ku Wiśle Żenczykowskiego, Ponikowskiego, Hempla i Wasiutyńskiego,
• synchronizowanie kursów autobusu MPP z potrzebami mieszkańców noclegowni,
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•
•
•

zmniejszenie od 1 stycznia 2019 r. pojemności autobusów obsługujących linię 108 oraz
przedłużenie tej linii autobusowej do dworca kolejowego Warszawa Centralna,
tolerowanie wysypisk śmieci na łuku Siekierkowskim,
potrzeba wybudowania wiaty przystankowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 przy
ul. Gościniec.

Ad 5. Omówienie stanowiska Rady Osiedla w zakresie budżetu partycypacyjnego.
(referował Adam Górka)
Rada postanowiła jednogłośnie (6 głosów za) przyjąć stanowisko i złożyć je pisemnie do Burmistrza
Dzielnicy Mokotów pod warunkiem przygotowania go przez Pana Adama Górkę w uzgodnienia jego
końcowej treści z Przewodniczącą/Renatą Wardecką.
Ad. 6. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XXVI posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.

Opracował:
Ryszard Ostaszewski
/w zastępstwie Sekretarza Rady Osiedla Siekierki/
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