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PROTOKÓŁ 

z obrad XII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 8 czerwca  2017 r. 

 

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

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad XII 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 11/2017 z XII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 11 maja, 2017 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 11/2017 (z dn, 11 maja, 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 zreferował przebieg kolejnego spotkania  w sprawie budżetu partycypacyjnego. 

Na spotkaniu tym wyznaczone zostały zarówno stacjonarne, jak i mobilne punkty lokalizacyjne do 

przeprowadzenia głosowania. Mieszkańcy Siekierek głosować będą w dniach 19 i 26 czerwca, a  

stacjonarnym punktem  lokalizacyjnym jest DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28. 

Ogólnie, na terenie Mokotowa głosowanie przebiegać będzie  w dniach od 14 do 30 czerwca br.  Karty 

do głosowania dostępne będą m.in. na stronach internetowych od 14 czerwca br. 

(www.twojbudzet.um.warszawa lub www.mokotow.waw.pl/bp.html) Głosując, wybierać można 

dowolną liczbę projektów, jednakże ich łączny koszt nie może przekraczać kwoty przydzielonej danemu 

rejonowi. Każdy głosujący oddaje swój głos tylko raz,  a głosować  można w każdym ze wskazanych 

punktów lokalizacyjnych (zarówno stacjonarnym jak i mobilnym). W głosowaniu może brać udział 

każdy mieszkaniec Warszawy (również nie będący zameldowanym) oraz małoletni, dołączając do karty 

do głosowania zgodę opiekuna prawnego.  Dozwolone jest  również głosowanie przez Internet,  logując 

się numerem PESEL.  

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

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

 

Pani Renata Wardecka omówiła korespondencję wysłaną/otrzymaną na przestrzeni ostatniego 

miesiąca:  

http://www.twojbudzet.um.warszawa/
http://www.mokotow.waw.pl/bp.html
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1/ Do  Zarządu Dróg Miejskich wystosowane zostało pismo w sprawie zamontowania  spowalniaczy na 

ul. Polskiej (pod Mostem Siekierkowskim).  Podyktowane to zostało troską o bezpieczeństwo zarówno 

zmotoryzowanych jak i rowerzystów. Ścieżka rowerowa -  z pierwszeństwem przejazdu -  przecina  w 

tym miejscu  ruchliwą  ulicę Polską. 

 

2/ W opracowaniu jest również opinia prawna w kwestii  nadawania tytułu „Honorowy Obywatel 

Siekierek”. Aby Rada Osiedla mogła taki tytuł nadawać, prawdopodobnie  wymagana będzie  stosowana 

zmiana w statucie rady. To jest jednak informacja przekazana z urzędu ustnie, nadal oczekiwane jest 

stanowisko pisemne. 

 

Ad.6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady osiedla Siekierki. 

 

Przewodnicząca Rady zdecydowała o przełożeniu tego punktu na następne posiedzenie RO. 

 

Ad. 7. 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 kolejne  

posiedzenie Rady.  

 

Ad. 8. Omówienie udziału Radnych w kolejnym lokalnym Pikniku – „IV Czerwcówka pod Kopcem” 

 

Przewodnicząca  Renata Wardecka poinformowała o kolejnej już  w tym roku  imprezie organizowanej 

na terenie Siekierek,   jednocześnie  zapraszając członków RO do czynnego włączenia się w to 

wydarzenie. ”Czerwcowy piknik pod Kopcem”  zaplanowano na dzień 11 czerwca w godz. 15:00 – 18.00. 

przy ul. Grupy AK „Północ”. Udział radnych  w tej imprezie to kolejna okazja do kontaktu  

z mieszkańcami,  wsłuchania się w   ich potrzeby  jak również do  wspólnego świętowania. 

Większość członków rady zadeklarowała swój  udział w  piknikowym dyżurze. 

 

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez 

mieszkańców). 

W temacie spraw bieżących  p. Ryszard Ostaszewski zaproponował przygotowanie projektu pisma do 

Zarządu Dróg Miejskich,  w sprawie  udzielenia informacji  co do postępu prac przygotowawczych do 

remontu ulicy Bartyckiej,  jak również udzielenia  odpowiedzi  na pismo/skargę  wysłaną do ZDM,  

w sprawie niechlujnego uporządkowania fragmentów ulicy Bartyckiej,  po  przeprowadzonych  pracach 

ziemnych, związanych z wymianą rur kanalizacyjnych.   

 

Natomiast p. Adam Górka zaproponował wystosowanie pism do Urzędu Dzielnicowego  oraz Zarządu 

Dróg Miejskich,  bądź w sprawie zakazu ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3t.  na ul. 

Bluszczańskiej, lub też  administracyjnego zmuszenia  deweloperów budujących  okoliczne bloki, do 

uiszczania opłat na rzecz  remontu zdewastowanych ulic.  Kursujące non-stop samochody ciężarowe  

doszczętnie  zniszczyły nawierzchnię tej ulicy. 
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Pan Adam poruszył także kwestię powstającej linii tramwajowej  na trasie   Czerniakowska-Gagarina. 

Pojawiła się realna szansa, na przedłużenie tej trasy o kilka przystanków na teren Siekierek. Inwestycja 

ta znacznie poprawiłoby infrastrukturę komunikacyjną. Zbyt mała liczba połączeń i przepełnione 

autobusy ewidentnie  utrudniają życie  mieszkańcom. Rada zadecydowała o przeprowadzeniu  szerokiej 

kampanii informacyjno-konsultacyjnej z mieszkańcami Siekierek. 

 

Ad. 12. Zamkniecie obrad. 

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

Siekierki. 

 

 

 

 

Opracowała                                                                                 

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


