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PROTOKÓŁ 
z obrad VIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 
w dniu 9 lutego 2017 r. 

 

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad VII sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca 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 bez poprawek. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2017 z VIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 12 stycznia, 2017 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 7/2017 (z dn, 12 stycznia, 2017 r). 

Ad 4. Omówienie propozycji petycji mieszkańców do ZTM w sprawie zwiększenia częstotliwości kurso-

wania linii 108 i przedłużenia jej pętli krańcowej z Pl. Trzech Krzyży do Dworca Centralnego – przedsta-

wienie przez Panią Renatę Wardecką. 

Przewodnicząca Renata Wardecka  zaproponowała akcję zbierania  podpisów, a następnie skierowa-

nia petycji do Zakładu Transportu Miejskiego w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania auto-

busu linii 108 oraz  przedłużenia jej  trasy do Dworca Centralnego. Informacja na temat terminu i miej-

sca zbierania podpisów  zamieszczona będzie w „Gazecie Siekierkowskiej”,   ogłaszana w Kościele pa-

rafialnym, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz na słupach ogłoszeniowych. Do ZTM-u wystosowane zostanie 

również pismo w sprawie instalacji wiat na przystankach Łososiowa i  Gąsocińska  w obu kierunkach. 

 

Ad. 5. Krótkie omówienie przez Pana Grzegorza Arenta bieżącej sytuacji w tematach: ruchu ciężarowego 

w Siekierkach, ulicy Bartyckiej i Czerniakowskiej-bis. 

 

W imieniu nieobecnego p. Grzegorza Arenta temat ten  omówiła Przewodnicząca Rady p. Renata 

Wardecka. Przypomniała  o rozpoczęciu   inwestycji   Czerniakowska –bis oraz poinformowała o  pla-

nach modernizacji ul. Bartyckiej.  

Ad.6.  Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – przedstawienie przez Pana Tadeusza Grzelca bieżących 

informacji z prac dzielnicowego Zespołu ds. BP 

 

Pan Tadeusz Grzelec poinformował,  o  przebiegu kolejnego  spotkania  w sprawie budżetu partycypa-

cyjnego.  Spotkanie dotyczyło wyboru zgłoszonych propozycji, które to sfinansowane zostaną ze środ-

ków BP. Na rejon Siekierek złożonych zostało  21 projektów, które po dalszej weryfikacji,  zakwalifiko-

wane  zostaną do kolejnego  etapu. Z propozycjami tymi można zapoznać się (i także skomentować je)  
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na stronie: ( https: //app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum)  nasz rejon  ma numer 4. Kolejne  spotka-

nie w sprawie BP odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017, zaś spotkanie promocyjne polegające na oma-

wianiu przez autorów swoich pomysłów,  zaplanowane jest w terminie 1 - 18 marca br.  Dokładny dzień 

i miejsce spotkania  z pomysłodawcami  projektów podane  zostaną w najbliższym terminie. 

 

Ad. 7 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na prze-

strzeni minionego miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi. 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka omówiła korespondencję jaka wystosowana  została do p. Michała  

Mycki -  Radnego/ Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej Urzedu Dziel-

nicy Mokotów,  w sprawie  informacji co do planów rozmieszczenia kolektorów ściekowych na ul. Czer-

niakowskiej-bis oraz prośbę o poparcie w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 

108 i 167.  

Do tej pory brak jest  odpowiedzi w sprawie pomiarów natężenie hałasu oraz  naprawy 100 metrowego 

odcinka  nawierzchni na ul. Bartyckiej.  

 

Ad.8 Omówienie dyżuru Rady Osiedla Siekierki (z dnia 8 lutego 2017 r.) 

 

Na dyżur z radnymi  w dniu 8 lutego  zgłosili się: pp. Przemysław Modrzewski, Krzysztof Sołtys, Bartło-

miej Owczarek. Marcin Musiał i Maciej Banaszak (mieszkańcy ul. Bartyckiej). Panowie Modrzewski Soł-

tys i Musiał zwrócili się  o pomoc i interwencję w sprawie bałaganu  na posesji naprzeciwko ich miejsca 

zamieszkania. Ekipy remontujące budynki wydzierżawiły działkę  na której utworzyli składowisko śmieci 

i gruzu Hałas od świtu do nocy rozładowywanych ciężarówek  jest dla  okolicznych mieszkańców nie do 

zniesienia. Próby interwencji do Straży Miejskiej i Urzędu Dzielnicy nie przyniosły żadnych rezultatów, 

dlatego też RO porze petycję mieszkańców w/w sprawie.   

Pan Bartłomiej Owczarek  -  jako kolejna  już osoba - zgłosił problem braku kanalizacji na Siekierkach.  

Brak kanalizacji to nie tylko kwestia przepełnionych, cuchnących  szamb ale i właściwego odwodnienia 

terenu. I w tym przypadku  Rada poprze petycję mieszkańców o jak najszybsze przyłącze do kanalizacji 

miejskiej. 

Pan Maciej Banaszak poinformował  zaś o zalegających śmieciach  obok sklepu Fresh Market oraz roz-

rastającym  się wysypisku gruzu w okolicach Wału Wiślanego.  W związku z tym p. Krzysztof Lewandow-

ski zaproponował  społeczną akcję  sprzątania Siekierek. Akcja ta zapoczątkowana zostanie wiosną br.  

 

Ad. 9. Powrócenie do tematu  Komisji Rady Osiedla 

 

 Z uwagi na nieobecność p. Grzegorza Arenta  i Ryszarda Ostaszewskiego, punkt ten omawiany będzie 

w innym terminie. Do tego czasu radni poproszeni  zostali  o zgłaszanie propozycji  w jakich komisjach 

chcieliby uczestniczyć i jakimi tematami zajmować. 

 

Ad. 10 Ustalenie obsady kolejnych dyżurów Rady/Zarządu 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, wspólne  połączenie dyżurów  dla mieszkańców z posiedzeniami  

Zarządu Osiedla. Terminy tych spotkań  podawane będą w „Gazecie Siekierkowskiej” i ogłaszane w Ko-

ściele parafialnym.    

 

Ad.11 Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym tematy: zapraszania kolejnych gości na posiedzenia Rady 

i angażowania tematycznego mieszkańców) 
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Nieoczekiwanie  na posiedzenie RO przybył p. Grzegorz Jaworski – Przewodniczący Rady Osiedla Sa-

ska Kępa. Celem jego wizyty było omówienie projektu i przedyskutowanie tematu planowanej  linii 

tramwajowej przebiegającej przez Siekierki. Ponieważ  temat ten wymaga zarówno czasu jak i  obec-

ności wszystkich radnych,  p. Jaworski  zaproszony zostanie  na  posiedzenie rady w najbliższym czasie. 

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na konieczność budowy nowej szkoły na Siekierkach. Jedyna 

państwowa szkoła, pobudowana w latach trzydziestych i przewidziana na max 80 osób,  nie jest w 

stanie zagwarantować miejsc wszystkim uczniom. Ciasne klasy, brak sali gimnastycznej z prawdziwego 

zdarzenia  i przepełnienie nie  stwarzają komfortowej atmosfery do  nauki. Dlatego też Rada Osiedla 

po spotkaniu z rodzicami uczniów i Radą Rodziców ZSP nr 1 wspólnie podejmą działania w sprawie 

wiedzy co do dalszych (Urzędowych: Dzielnicowych i Miejskich) planów edukacyjnych  oraz określenia  

perspektywy budowy nowej placówki.  

 Pani  Renata Wardecka  ponownie zwróciła uwagę na potrzebę  stworzenia siekierkowskiego miejsca 

aktywności lokalnej oraz na prośbę mieszkańców zorganizowania punktu bibliotecznego na Siekierach.  

Pani Wardecka omówiła badania ankietowe i stan  czytelnictwa (w oparciu o otrzymane dane i analizę) 

oraz zwróciła się do radnych o  zgłaszanie propozycji co do lokalizacji ww. miejsc. 

Ad. 12. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Osiedla. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała aby kolejne posiedzenia Rady Osiedla odbywały się w każdy 

drugi czwartek  miesiąca (z pominięciem wakacji). Termin posiedzeń RO zostały zatem przyjęte wg na-

stępującego kalendarza: 

►►  IX. Posiedzenie -  9 marca 2017 r . 

►►  X. Posiedzenie -  13 kwietnia 2017 r . 

►►  XI. Posiedzenie -  11 maja 2017 r . 

►►  XII. Posiedzenie -  8 czerwca 2017 r . 

►►  XIII. Posiedzenie -  14 września 2017 r . 

►►  XIV. Posiedzenie -  12 października 2017 r . 

►►  XV. Posiedzenie -  9 listopada 2017 r . 

►►  XVI. Posiedzenie -  14 grudnia 2017 r . 

 

Ad. 13. Zamkniecie obrad. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła  VIII posiedzenie Rady Osie-

dla Siekierki. 

 

 

 

Opracowała:                                                                                                                                         

  

 

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 
 


