PROTOKÓŁ
z obrad XXXII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 14 listopada 2019 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XXXII sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XXXII 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 31/2019 z XXXI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 17 października 2019 r.).
Członkowie Rady jednogłośnie, bez żadnych poprawek, przyjęli protokół nr 31/2019 z posiedzenia RO,
w dniu 17 października 2019 r.
Ad. 4 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na przestrzeni
minionych dwóch miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady poinformowała o bliskim terminie złożenia petycji do Urzędu Dzielnicowego w sprawie remontu ulicy Bartyckiej. Jeszcze w dalszym ciągu zbierane są podpisy pod dokumentem, a udział
w akcji zadeklarowały m.in. poszczególne wspólnoty mieszkańców naszego osiedla.
W ostatnim czasie Rada nie otrzymała żadnej korespondencji ani odpowiedzi z urzędów i instytucji.
Ad.5. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki.
Pani Renata Wardecka zreferowała przebieg spotkania w Urzędzie Dzielnicowym na temat renowacji tablicy „Miejsca Pamięci Walki Polaków o Wolność Ojczyzny Podczas II Wojny Światowej” przy ulicy Rodzynkowej. Pomimo zgody Wydziału Architektury UD, dodatkowo rada zwróci się do Przedsiębiorstwa Państwowego – Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, o akceptację tego przedsięwzięcia. Ponieważ tablica ta posadowiona jest na wale wiślanym, PPGW „Wody Polskie” są prawowitym właścicielem tego terenu.
Na kolejnym posiedzeniu Rada podejmie uchwałę w sprawie instalacji monitoringu przy zbiegu ulic Gościniec i Siekierkowskiej. Na skwerze tym stoi zabytkowa kapliczka, która niejednokrotnie dewastowana była
przez chuliganów. Obecnie stoi tam również obelisk poświęcony wywiezionym i pomordowanym podczas II
wojny światowej mieszkańcom Siekierek. Aby przeciwdziałać zniszczeniu obu tych obiektów konieczny jest
całodobowy monitoring. Pomysł montażu monitoringu poparło już ponad 1.200 mieszkańców Siekierek.
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Pani Irena Januszko zobowiązała się przygotować wstępne informacje dotyczące sprawy monitoringu pomocne do przygotowania uchwały i przekazać/przesłać je e-mail’owo do Pani Renaty Wardeckiej w celu
przygotowania propozycji uchwałowej.
Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).
Pani Irena Rocka – Januszko ponownie poruszyła temat instalacji wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ulicy Gościniec w obu kierunkach jazdy.
Pani I. Rocka – Januszko przekazała także prośbę uczniów uczęszczających do szkół o. Pijarów o zmianę
statusu przystanku z „na żądanie” na zwykły. Uczniowie korzystający z przystanków na moście Siekierkowskim skarżą się iż niejednokrotnie autobusy omijają czekających nie zatrzymując się. Pani Irena Januszko
zobowiązała się także przygotować dokładniejsze informacje dotyczące sprawy i przesłać je do Pani Renaty
Wardeckiej w celu przygotowania propozycji oficjalnego stanowiska.
Ad. 7. Zamknięcie obrad
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XXXII posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.

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