
Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Osiedla Falenica Dzielnicy Wawer 
m.st.Warszawa w dn.16-07-2015r.

   W dniu 16-07-2015r odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Falenica.

Obecni wszyscy cz łonkowie rady –załącznik1

Porządek zebrania

 1.Otwarcie obrad.

2.Sprawy zgłaszane przez mieszkańców.

3.Przyjęcie protokołu z zebrania 17-06-2015r

4.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zakresów działania zespołów roboczych.

6.Sprawy różne.

7.Zamkniecie obrad.

Ad1.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Falenica Helena Kroszczyńska.

Powitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad i podała porządek, który 
zebrani przyjęli. Przywitała gości- 7 mieszkańców Osiedla Falenica-załąłcznik nr 
1

Ad.2

Przybyli mieszkańcy przedstawili uwagi i wnioski

  - P.Waldemara Kossak-Chodnicka  przedstawiła sprawę dot ul.Centurii-
utrudnionego  dojazdu do posesji, braku oświetlenia   ,zagrożenia 
bezpieczeństwa spowodowanego  dużym nachyleniem starych drzew i starym 
słupem telefonicznym. Zgłaszała  sprawę  w Urzędzie Dzielnicy Wawer pisemnie 



( 09.2014,29.06.2015) lecz nie uzyskała żadnej odpowiedzi.

Przewodnicząca RO sprawdzi  gdzie znajdują się w/w pisma w dzielnicy i 
dlaczego brak odpowiedzi .Z uwagi na przygotowanie 3 pisma postanowiła 
przekazać je na dziennik podawczy w Urzędzie Dzielnicy.

  - P.Jerzy  Sterkowski zwrócił się z prośbą o wsparcie i zaopiniowanie pisma do 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dot.prześwietlenia drzew na 
ul.Zabawnej, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów oraz łamiące się 
konary  niszczą ogrodzenia posesji.

P.M.Wilczyński zasugerował,iż takie pismo powinni sami mieszkańcy złożyć do 
w/w Wydziału a Rada może go zaopiniować.

   - P.Magdalen a Mirowska-Goss przedstawiła sprawę  naprawy nawierzchni po 
budowie kanalizacji na ul.Kosodrzewiny. Sprawę tę przedstawiła pisemnie i 
uzyskała odpowiedz iż po budowie nawierzchnia zostanie przywrócona do 
pierwotnego stanu.

P.M.Maciak zasugerowała ponowić pismo dot  w/w  sprawy tym bardziej iż ma 
ona już być poprawiona po 29 .07  -zgodnie z relacją P.Mirowskiej-Goss.

    - P.Wiśnicki poinformował zebranych, iż w najbliższym czasie wchodzi  w życie 
nowe prawo o petycjach i może warto  tę szansę też  wykorzystać.

    - P.Szperl podjęła temat progów spowalniających .progi takie mogą powstać 
jeżeli wszyscy  mieszkańcy przy danej ulicy wyrażą  zgodę na ich budowę 
stwierdziła Przewodnicząca- trzeba napisać pismo i zebrać podpisy.

      - P.Mirowska-Goss przedstawiła również sprawę dot. schroniska dla psów. 
Jest ono uciążliwe z uwagi na smród,szczury i hałas.

P.J.Pieńkowski stwierdził ,że sprawa ta powinna być priorytetowa dla  Rady. 
Poparł go P.Cz.Biń, który zasugerował wystosowanie pisma przez mieszkańców 
w tej sprawie. Przewodnicząca zwróciła uwagę iż sprawa ta jest w gestii 
wojewody i trwa od lat.

   - p.Mirowska-Goss  podjęła również temat działki, którą wykupił developer. 
Przewodnicząca  stwierdziła iż właściciel może budować to co chce zgodnie z 
decyzją wydaną przez Urząd i zgodną z planem zagospodarowania 



przestrzennego .Nie mamy możliwości uzyskania informacji jak ją zagospodaruje 
właściciel.

   - P.Borowski przedstawił sprawę niezgodnej działalności gospodarczej 
warsztatu mechanicznego przy ul.Zapomnianej. Warsztat prowadzi działalność 
lakierniczą i szlifierską. Traw to ok 6 lat. Mimo wystąpienia do Burmistrza 
Dzielnicy proceder ten nadal trwa.

P.Wiśnicki  stwierdził  jeżeli składowane są rozpuszczalniki, powstają trujące 
opary to należy te sprawę  zgłosić do innych organów np.prokuratury.

     -  P.Borowski sugerował iż Rada powinna ściślej zająć się planem 
zagospodarowania przestrzennego  wtedy może takie zakłady by nie miały 
prawa bytu.

P.M.Wilczyński stwierdził, że jest wiele protestów mieszkańców i dlatego sprawa 
planów zagospodarowania odciąga się w czasie.

    - P.Tabor przedstawił  sprawę pomnika upamiętniającego żołnierzy 13 DPSK 
przy Fali .Przewodnicząca stwierdziła  że były prowadzone już rozmowy w tej 
sprawie w której brali udział prezes Fali, prezes TMF i radna H.Kroszczyńska 
Sprawa została wówczas zawieszona .Uwagi do tej sprawy wnieśli P.M.Maciak i 
P.M.Wilczyński

     - P.Cz.Biń  przedstawił w imieniu mieszkańców sprawę ul Rusinowskiej. 
Stwierdził iż członkowie Rady powinni odbyć wizję lokalną w celu ustalenia 
sytuacji .Tak ustalono.

    - P.Cz.Biń podjął również temat braku toy toy na placu zabaw przy 
ul.Frenkla .P.M.Wilczyński  stwierdził iż wc jest na terenie bazaru i można z 
niego korzystać. Poprzednie usytuowanie toy-toy przy placu zabaw 
doprowadziło do ich likwidacji z uwagi na brud i duże koszty utrzymania. 
Przewodnicząca stwierdziła ,iż  sprawą  należy się zająć i poprosiła 
Przewodniczącego  Zarządu RO P.Biń o przygotwanie pisma do Burmistrza.

P.M.Maciak przedstawiła sprawę ul Obszarowej , jej nawierzchni oraz niszczenia 
przez autobusy ZTM ,które zbaczają z trasy i nią przejeżdżają. Przewodnicząca 
stwierdziła ,iz należy przygotować w tej sprawie pismo do ZTM oraz odbyć 
wizję. 



Przewodnicząca podziękowała  mieszkańcom za przybycie i przedstawienie ich 
spraw.

Ad.3

Zebrani przyjęli protokół z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 17-06-2015r.

Głosowało 8 

Za  8 radnych

P.J.Pieńkowski wcześniej opuścił zebranie – sprawy rodzinne.

Ad. 4

P.Wiśnicki i P.H.Kroszczyńska przedstawili sprawozdanie ze spotkania z 
P.Jeziorskim Burmistrzem Dzielnicy Wawer. Burmistrz zasugerował 
wystosowanie pisma przez Radę Osiedla odnośnie konsultacji społecznych dot 
zagospodarowania  centrum Osiedla Falenica do Zarządu Dzielnicy Wawer. 
Przygotowano wniosek, z którym zapoznano członków Rady.

Nastapiła dyskusja,  wzięli udział P.M.Wilczyński, P.Mróz, P.Wisnicki , dotyczyła 
przeznaczenia   środków na w/w cele, form konsultacji  i finalnego doboru 
formy konsultacji.

Głosowanie:

Głosowało 8 radnych

Za   8 radnych

Uchwała 11/2015r

Rady Osiedla Falenica z dnia 16.07.2015r

w sprawie zaopiniowania wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad .5

P.Wilczyński stwierdził że nastąpiły nieprawidłowości w wyborze Komisji. 
Przewodnicząca  odpowiedziała iż powołano zespoły robocze a nie komisje. 
Statut  Rady Osiedla nie określa  że  wiceprzewodniczący RO  nie może być 



przewodniczącym zespołu roboczego czy komisji.

W tej sprawie przewodnicząca rozmawiała wcześniej z P.Zalewskim, 
wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy ,współautorem Statutu Rady Osiedla, 
który odpowiedział że nie należy przekładać Statutu Rady Dzielnicy na Rady 
Osiedla. Rada Osiedla ma swój Statut i według niego postępuje. 

    - P.Mróz przedstawił zakres dzaiałnia  zespołu. Przewodnicząca poprosiła o 
rozesłanie tego zakresu członkom Rady. Pozostałe zakresy przedstawią 
przewodniczący zespołów na następnym spotkaniu.

Ad.6

Przewodnicząca poinformowała zebranych o odzyskaniu urządzenia 
wielofunkcyjnego, które było  na stanie Rady  w poprzedniej kadencji. 
Otrzymamy jeszcze komputer.

Ustalono również iż stałym miejscem spotkań będzie Szkoła 124 przy 
ul.Bartoszyckiej. Pani Dyrektor Wysocka wyraziła zgodę.

   -  P.M.Wysocka zaproponowała wystosowanie pisma do Burmistrza Dzielnicy o 
możliwość założenia strony internetowej Rady Osiedla Falenica na serwerze 
Dzielnicy. Wszyscy poparli i pismo w tej sprawie zostanie złożone  17-07-2015. 

Ad.7

Przewodnicząca podziękowała  zebranym za przybycie. Ustalono termin 
następnego zebrania na 20-VIII-2015r w SP124 o godzinie 18,30.

                   

                                

Protokołowała                                                               Przewodnicząca  RO Falenica

 

Maria Maciak                                                                     Helena  Kroszczyńska   

                       



  

     


