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PROTOKÓŁ 
z obrad VI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
w dniu 23 listopada 2016 r. 

 

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali nr 23 Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 

(Lista obecności – radnych - stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad V sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po 

czym otworzyła posiedzenie oraz przedstawiła porządek obrad. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu nr 5/2016 z V posiedzenia Rady Osiedla Siekierki ( z dn. 27 października 2016 r.) 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół nr 5/2016 bez uwag. 

Ad. 4. Spotkanie z Panem Januszem Borysem z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, któremu 

podlega teren Siekierek w celu podjęcia współpracy w kwestiach bezpieczeństwa mieszkańców 

Siekierek. 

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady w posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Janusz Borys – In-

spektor Straży Miejskiej nadzorujący teren Siekierek. Poinformował on zebranych o zakresie dzia-

łania i kompetencjach Straży Miejskiej. Szczegółowo odpowiadał na pytania radnych w kwestii 

interwencji i procedur. Pan J. Borys zrelacjonował wspólnie podjęte  inicjatywy Rady Miejskiej  

z Policją (patrole) oraz Biurem Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego. Poinformował o zbliża-

jącej się „Akcji Zima”, mającej na celu zaktywizowanie właścicieli nieruchomości do odśnieżania 

ciągów pieszych (chodników) przy swoich  posesjach. Zasugerował wdrożenie na terenie Siekie-

rek programu „Bezpieczne Osiedle”, w ramach którego przewidziane są częstsze patrole policji   

i Straży Miejskiej w miejscach, gdzie dochodzi do łamania prawa i aktów wandalizmu. Celem tej 

inicjatywy jest wyeliminowanie czynów chuligańskich, reagowanie na przypadki łamania prawa i 

budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie. Zarówno Rada Osiedla jak i przedsta-

wiciel Straży Miejskiej zadeklarowali dalszą obopólną  współpracę i  działanie na rzecz Siekierek. 

Kolejne spotkanie z Panem Januszem Borysem zaplanowane jest na styczeń 2017.  

Ad. 5. Omówienie tematu dotyczącego zapewnienia elementarnych standardów bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Osiedla Siekierki 

– projekt uchwały przedstawiony przez Adama Górkę. 
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Pan Adam Górka omówił projekt uchwały w sprawie zapewnienia elementarnych standardów 

bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na drogach gminnych i na terenie Osiedla Sie-

kierki.  W dokumencie tym zawnioskował o zabezpieczenie środków z budżetu Dzielnicy Moko-

tów na rok 2017 na konieczne inwestycje remontowe ulic: Bluszczańskiej, Siekierkowskiej i Go-

ściniec (odcinek drogi gminnej). W uzasadnieniu wskazał na fatalny stan nawierzchni, brak chod-

ników i właściwego oświetlenia co w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu pieszym i  prowadzi 

do częstych  kolizji drogowych. Podczas dyskusji Pani Wardecka zawnioskowała o naniesienie po-

prawek co do bardziej precyzyjnego zapisu i wyodrębnienie (w ramach tej pierwszej uchwały)  

jednej spośród trzech wymienionych  w uchwale.  Radni przystąpili do głosowania: Głosowało 10 

radnych. 

„Za” poprawkami  głosowało 8 osób: 

( p. Wardecka, p. Stykowski, p. Lewandowski, p. Grzelec, p. Januszko, p. Wasilewska – Kośla,  

p. Mendelewski, p. Trzaskalik-Wyrwa) 

„Przeciw” był p. Adam Górka),  

Od głosu wstrzymał się p G. Arent  

Pan Adam Górka skorygował tekst uchwały oraz wniósł w niej o pilną realizację i wykonanie nie-

zbędnych prac utrzymaniowo – remontowych ulic:  Bluszczańska, Siekierkowska i Gościniec 

(droga gminna).  

Radni ponownie przystąpili do głosowania nad skorygowaną uchwałą. Głosowało 10 radnych. 

„Za” głosowało 10 osób, „Przeciw” i „Wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta.  

Ad.6. Omówienie tematu ekranów akustycznych  (dźwiękochłonnych) w kontekście działań insty-

tucjonalno – urzędowych – Pani Irena Rocka-Januszko 

Pani Renata Wardecka  poinformowała o inicjatywie mieszkańców dotyczącej zamontowania 

dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych na wysokości Sanktuarium przy Trasie Siekierkowskiej. 

Zgiełk spowodowany nieustającym ruchem samochodowym znacznie przekraczającym normy 

hałasu powoduje dużą uciążliwość i dyskomfort dla mieszkających. Pismo wystosowane do 

Urzędu dzielnicy Mokotów, a następnie przekazane do  Biura Ochrony Środowiska m.st. War-

szawy w sprawie  pomiaru hałasu zaskutkowało, iż pomiar ten został przeprowadzony.  Miesz-

kańcy jednak dotychczas  nie zostali poinformowani o jego parametrach. 

Ad.7. Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – przedstawienie przez p. Tadeusza Grzelca bieżących 

informacji z prac dzielnicowego zespołu BP.  

Pan Tadeusz Grzelec  zreferował przebieg kolejnego spotkania nt. budżetu partycypacyjnego. 

Spotkanie to odbyło się w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa-Mokotów przy ul Rakowieckiej 

25/27. Pan Grzelce przypomniał wcześniejsze ustalenia nt. wewnętrznego  regulaminu BP oraz 

podziału  Dzielnicy Mokotów na poszczególne rejony. Omówił burzliwą dyskusję podczas podziału 
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kwoty budżetu oraz różne warianty  jej przydziału. Zwrócił  uwagę na zmniejszenie  kwoty bazo-

wej w odniesieniu do roku 2017, a tym samym niższego przydziału środków pieniężnych na  rejon 

Siekierek.   

Ad.8. Ustalenie szczegółów w sprawie monumentu/tablicy upamiętniającego mieszkańców Sie-

kierek poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej – Pani Renata Wardecka. 

Przewodnicząca Renata Wardecka przedstawiła kilka pomysłów na projekt tablicy upamiętnia-

jącej mieszkańców Siekierek poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. Radni wy-

brali 2 propozycje, które następnie przekazane zostaną do Zespołu Kultury dla Dzielnicy Moko-

tów. 

Ad. 9. Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie  

(na przestrzeni minionego miesiąca do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji  

i odpowiedzi. 

Przewodnicząca  Rady omówiła pisemny wniosek skierowany do Zarządu Dróg Miejskich w spra-

wie poprawy równości jezdni na ulicy Bartyckiej. W odpowiedź   ZDM poinformował, iż do mo-

mentu kompleksowej przebudowy i generalnego remontu będą  jedynie prowadzone prace  

utrzymaniowe nawierzchni wykonywane przez Zakład  Remontów i Konserwacji Dróg. ZRKD zo-

bowiązany  został do stałego kontrolowania nawierzchni ulicy i bieżących napraw. O terminie 

generalnego remontu ulicy  Zakład Dróg Miejskich  nie poinformował. 

Pani Wardecka przekazała  pozytywną  odpowiedź z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w 

sprawie budowy ul. Czerniakowskiej-bis.   Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na II kwartał 

2017, a ukończenie budowy w IV kwartał 2018. 

W dalszym ciągu  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zajęła stanowiska w sprawie 

błąkających się dzików. 

Ad. 10. Omówienie dyżuru Zarządu Osiedla Siekierki ( z dnia 16 listopada 2016 r.) 

W dniu 16 listopada br., dyżur pełnili panowie:  Stanisław Stykowski i Ryszard Ostaszewski. Na 

dyżurowe spotkanie zgłosiły się 2 osoby (zgodnie z arkuszami  z dyżuru). Obie panie zwróciły się 

do się do radnych  o pomoc w kwestii braku kanalizacji i chodników dla pieszych  jak również 

prosiły  o wsparcie w sprawie zmiany usytuowania słupów elektrycznych na ul. Bartyckiej 65 abcd. 

Ad.11. Ustalenie obsady kolejnych dyżurów Rady/Zarządu 

15 grudnia br., dyżur z mieszkańcami sprawować  będą: Pani Irena Rocka - Januszko i Pan Tadeusz 

Grzelec. Spotkanie odbędzie się w DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 w godzinach 

19:00 – 20:30. 
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Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski ( w tym tematy: zapraszanie kolejnych gości na posiedze-

nia rady i angażowania tematycznego mieszkańców) 

W temacie spraw bieżących i wolnych wniosków Pani Irena Rocka – Januszko zaproponowała 

wystąpienie do Zakładów Transportu Miejskiego o postawienie dodatkowych wiat na przystan-

kach autobusowych na ulicach: Gościniec (przy SP Nr 3), Polskiej i Antoniewskie ( przy Trasy Sie-

kierkowskiej). 

Pan Robert Mendelewski zasugerował zaproszenie na styczniowe spotkanie Rady, Pana Michała 

Myckę – Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady  zaapelowała do radnych o  wspólne działania kolektywne i nie indywidu-

alne występowanie do urzędów i instytucji publicznych. Pisma, apele i interpelacje powinny  skła-

dane i przedstawiane po wcześniejszych, ogólnych ustaleniach i aprobacie Rady i być firmowane 

osobowo zgodnie ze statutem Rady.  

Ad.11. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Osiedla 

Przewodnicząca Rady wyznaczyła termin kolejnej sesji  Rady Osiedla  na dzień 12 stycznia 2017 r. 

Ad. 12. Zamkniecie obrad. 

Z uwagi na wyczerpanie  porządku obrad, Przewodnicząca  Renata Wardecka  zamknęła  V posiedzenie 

Rady Osiedla.  

 

 

Opracowała:                                                                                        

Izabela Wasilewska-Kośla                                                                         

/Sekretarz Rady Osiedla/ 


