
 Protokół 12 z zebrania Rady Osiedla  Falenica 26.10.2016

Porządek
1. Otwarcie zebrania i powitanie gości
2.Przyjęcie protokołów z  zebrania 07.09.2016
3.Wigilia osiedlowa
4.Budżet dzielnicowy z dn 19.10.br
5.Budżet partycypacyjny 4 edycja
6.Parada falenicka
7.Sprawy bezpieczeństwa w Falenicy
8.Sprawy różne

Ad 1
Przewodnicząca Rady p. Helena Kroszczyńska otworzyła zebranie. Powitała gości i przedstawiła 
porządek zebrania. Było obecnych 8 z 9 członków rady.
Ad 2
Zebrani otrzymali wcześniej protokół z zebrania 9.09.br.Odbyło się głosowanie.Za przyjęciem było 
7 członków Rady Osiedla.1 osoba się wstrzymała od głosowania. Protokół został przyjęty 
większością głosów.
Ad 3
P. Kroszczyńska poinformowała, iż w WCK 17.12.br o godz 15:00 odbędzie się dzielnicowa wigilia 
dla mieszkańców. Z uwagi na tę imprezę wydaje się, że obecnie zorganizowanie wigilii osiedlowej 
jest niezasadne. Jako członkowie Rady Osiedla pomożemy w rozpropagowaniu informacji o wigilii 
dzielnicowej na tablicy informacyjnej, w szkołach i innych miejscach.
Ad 4
P. Biń podał informację ,iż 19.10.br odbyła się Komisja inwestycyjna Dzielnicy Wawer, na którym 
omawiano inwestycje budynku komunalnego w Marysinie.
P. Wilczyński zauważył, iż w planie na 2017 r znajduje się ul. Kłodzka a kanalizację z ul. 
Walcowniczej przesunięto na 2018rok, brak również oświetlenia dla ul. Frenkla.
P. Wiśnicki zauważył ,że istnieje duży sprzeciw w sprawie lokalizacji budynków komunalnych w 
Marysinie i Falenicy również wśród radnych np. p.W. Godlewskiego.
Jeżeli chodzi o budynek WCK w Falenicy jest jego projekt ale ważne aby o jego funkcjonalności 
wypowiedzieli się użytkownicy.
 p. Mróz stwierdził ,że ważne aby odbyło się spotkanie z projektantami i osobami zainteresowanymi 
oraz mieszkańcami.
Ad 5
P. Mróz podał informacje dot budżetu partycypacyjnego na 2017r.P.Tomaszczyk uzupełnił, iż 
wnioski można składać od 19.11.2016 do 01.2017 oraz podał  kwoty budżetu. Zebrani 
zdecydowali ,żeby p. Mróz przedstawił i poparł na najbliższym posiedzeniu komisji ds. budżetu 
partycypacyjnego górny limit projektu osiedlowego na poziomie 60% kwoty przyznanej na dany 
obszar.
Ad 6
Przewodnicząca przypomniała o harmonogramie Parady Niepodległości w Falenicy i zaprosiła 
zebranych do uczestnictwa.
Ad 7
P. Kroszczyńska poinformowała: zgłoszono do policji miejsca niebezpieczne w m-cu wrześniu 
.Problem stanowi nadal bazar w soboty. Postanowiono, że miejsca nie będą zgłaszane co miesiąc, 
przewodnicząca wystosuje prośbę o to żeby Policja przedstawiła raport za okres kilku miesięcy nt. 
wyników patroli we wskazanych miejscach, wtedy przedstawimy kolejne rekomendacje.
Ad 8
P. Kroszczyńska przedstawiła zebranym pismo od p. Ździeborskiej dotyczące problemów 
lokalowych ogniska TPD do tej pory mieszczącego się w domu parafialnym.



P. Wilczyński przybliżył sprawę SOP tzn. nowego likwidatora i sytuacji zadłużenia .
P.Jacek Wiśnicki zgłosił potrzebę wybudowania wiaty na przystanku 115 przy ul.Patriotów.
Rada podjęła uchwałę:

Uchwała 16
RO zgłasza wniosek o postawienie wiaty na przystanku przy przejeździe PKP po wschodniej stronie 
ul.Patriotów.
Uzasadnienie :przystanek mimo tego że obsługuje jedną stałą linię,z racji jej specyfiki i 
usytuowania przy stacji PKP jest chętnie wykorzystywany przez pasażerów. Przystanek znajduje się 
w miejscu, nieosłoniętym i wyjątkowo  narażonym na podmuchy wiatru i złe warunki 
atmosferyczne.

W głosowaniu Rada przyjęła uchwałę – 7 głosów za
                                                              -  1 wstrzymujący

Pan Biń zgłosił pomysł na organizowanie święta ulicy. Pomysł podobał się zebranym, jest to 
integracja społeczeństwa.    Pan Biń zobowiązał się zorganizować święto ulicy Bartoszyckiej w 
kwietniu .

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Osiedla Falenica

                                                                                            Helena Kroszczyńska 


