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PROTOKÓŁ 

z obrad X posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 20 kwietnia  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 9/2017 z IX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 9 marca, 2017 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 9/2017 (z dn, 9 marca, 2017 r). 

 

Ad 4.  Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – przedstawienie tematu przez Pana Tadeusza Grzelca 

bieżących informacji z prac dzielnicowego Zespołu ds. BP 

Pan Tadeusz Grzelec poinformował o kolejnym terminie spotkania  zespołu ds. budżetu partycypacyj-

nego, które odbędzie się  w dniu 26 kwietnia br.  Wówczas to wyznaczone zostaną punkty lokalizacyjne 

do przeprowadzenia głosowania. Zgodnie z harmonogramem prac, do 8 maja  przebiega proces wery-

fikacji i opiniowania projektów, natomiast do 30 czerwca  trwa  akcja promocyjna,  a każdy wniosko-

dawca ma możliwość  rozpropagowania i zareklamowania swojego pomysłu.   

 

Ad. 5 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na prze-

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

 

Pani Renata Wardecka omówiła korespondencję wysłaną / otrzymaną na przestrzeni ostatniego mie-

siąca:  

 

1/ Do  Biura Drogownictwa i Komunikacji  Urzędu m.st. W-wy, - wystosowane zostało odwołania od 

decyzji dotyczącej pomiarów akustycznych przeprowadzanych w rejonie Trasy Siekierkowskiej. Pomiary 

te, zdaniem wnioskujących, uznano  jako  wybiórcze, nierzetelne,  niemiarodajne i nie obejmujące go-

dzin szczytu komunikacyjnego. 
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2/ Firma POLBOT przesłała do wiadomości pismo na temat kampanii instruktażowej dla kierowców sa-

mochodów ciężarowych odnośnie ograniczenia prędkości do 30km/h na ulicy Bartyckiej.  Dyrekcja POL-

BOT-u zapewniła także  o przestrzeganiu nakazu zakrywania plandeką naczep w samochodach ciężaro-

wych oraz zakazie ruchu dla samochodów jej firmy tam gdzie on obowiązuje. 

 

3/ Zakład Transportu Miejskiego, odpowiedział na pismo w sprawie usytuowania wiat na przystankach 

autobusowych na ul. Polskiej i Gościniec. ZTM poinformował że ze względu na wąskie chodniki na obu 

ulicach (wymagana szerokość to 2,5 m)  brak jest  możliwości  technicznych posadowienia infrastruktury 

wymagającego stałego zakotwiczenia w gruncie. 

 

4/ Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w odpowiedzi na pismo dot. nieprawidłowości 

polegających na zanieczyszczaniu pasa drogowego oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości przez 

samochody ciężarowe na ul. Bartyckiej, poinformował o przeprowadzonej kontroli  na ulicy Bartyckiej 

pod kątem opisanych zachowań. Policjanci jednak nie potwierdzili nieprawidłowości wskazanych w pi-

śmie. Jednakże, WRD KSP zapewnił  o  kontynuowaniu  działań kontrolno-prewencyjnych na terenie 

Siekierek. 

 

5/  Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów, powiadomił  o piśmie wystosowanym do Dyrekcji Szkoły Pod-

stawowej Nr 3,  z prośba o wskazanie miejsca,  jak również o  zgodę na postawienie monumentu  dla 

uczczenia wywiezionych i pomordowanych mieszkańców Siekierek podczas II wojny światowej.  Urząd  

równocześnie skierował wniosek  o  zapytanie sprawdzające do Instytutu Pamięci Narodowej.  

 

6/ Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów poinformował o  planach modernizacji  boiska sportowego  przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 1 przy ulicy Gościniec 53. Remont ww. placówki wykonany zostanie 

w 2018 r. 

 

 

Ad. 6. Ustalenie i przyjęcie listy zadań oraz wyznaczenie priorytetów tematycznych do dalszych prac i 

działań Rady 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka zdecydowała o przełożeniu tego punktu porządku obrad na na-

stępne posiedzenie Rady. Wcześniej, zostanie on  rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu Rady. 

 

 

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez miesz-

kańców). 

 

Na spotkanie z Radą przybył p. Remigiusz  Grodecki – Radny Dzielnicy Mokotów,  Przewodniczy Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Po-

informował on o pracach komisji zwracając uwagę na  zbliżające się terminy konstrukcji budżetu (czer-

wiec, lipiec, sierpień). Poradził  aby wydatki bieżące i inwestycyjne planować i zgłaszać przed wskaza-

nym terminem. Pan Grodecki zaskoczony był skalą zaniedbania na terenie Siekierek oraz fatalnym sta-

nem nawierzchni głównych ulic Siekierek: Gościniec, Siekierkowskiej i  Bartyckiej. Zasugerował o wystą-

pienie  z wnioskiem o  umieszczenie w planie modernizacji ww.  ulic oraz  zabezpieczenie środków  

w budżecie na ich remont. Pan Grodecki zachęcał  także do  czynnego udziału  w sesjach Rady Dzielnicy  

jak również zapraszał do współpracy z radnymi . 
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W ramach spraw różnych i wcześniej zaplanowanej  wiosennej akcji sprzątania Siekierek, Przewodni-

cząca  zasugerowała ponowny kontakt z przedstawicielami  Straży Miejskiej,   natomiast p. Robert Men-

delewski  przypomniał o  instalacji spowalniaczy na ulicy Polskiej pod Trasą Siekierkowską. 

Na zakończenie p. Renata Wardecka  zaprosiła wszystkich  na majówkę siekierkowską, która odbędzie 

się 7 maja  na boisku szkolnym  SP nr 3, w godz. 15:00 – 18:00. Wówczas to zbierane będą podpisy  pod 

petycjami w sprawie kompleksowej modernizacji ulicy Gościniec oraz przedłużenia linii autobusowej 

108 do Dworca Centralnego. 

 

Ad. 12. Zamkniecie obrad. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła X posiedzenie Rady Osiedla 

Siekierki. 

 

 

 

Opracowała:                                                                                                                                          

 

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 


