PROTOKÓŁ
z obrad XIV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 12 października 2017 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XIV sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XIV posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 13/2017 z XIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 14 września, 2017 r.).
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 13/2017 (z dn, 14 września, 2017 r.).
Ad 4. Budżet partycypacyjny – edycja 2019 – zastanowienie się nad kandydatem Rady do Zespołu
dzielnicowego.
Ruszyła V edycja „Budżet Partycypacyjny 2019”. Obecnie trwa nabór kandydatów do Zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Mokotów. BP jest to projekt, który aktywizuje mieszkańców i to
właśnie mieszkańcy poprzez zgłaszanie swoich pomysłów decydują o wydatkowaniu części środków
pieniężnych z budżetu dzielnicy. W skład Zespołu wchodzą: 6 mieszkańców, 5 przedstawicieli
pozarządowych, radni dzielnicowi, do 5 przedstawicieli jednostek niższego rzędu tj. rad dzielnicy, do
5 urzędników wskazanych przez burmistrza oraz 1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów.
Zespół ten ma za zadanie wypracowanie zasad podziału pieniędzy, monitorowanie, wspieranie
i wdrażanie tego procesu w dzielnicy. Prace zespołu potrwają do połowy września 2018.
Przedstawicielem Rady Osiedla Siekierki w pracach Zespołu został p. Tadeusz Grzelec. Najbliższe
spotkanie w tej sprawie odbędzie się w dniu 18 października 2017, w Bibliotece Multimedialnej przy
ul. Tynieckiej 40a.
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 poinformowała, iż na przestrzeni ostatniego miesiąca nie wpłynęła żadna
korespondencja z urzędów miasta i dzielnicy. Dotychczas nie otrzymaliśmy również odpowiedzi
z Ratusza, na złożoną miesiąc temu petycję mieszkańców, w sprawie kompleksowego remontu ulicy
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Gościniec. W związku z tym ponownie zostanie wystosowane pismo do władz miasta w sprawie ww.
prośby.
Jeszcze raz zostaną przesłane pisma do:
1/ Urzędu Dzielnicy
• w sprawie instalacji ciągów pieszych (chodników) na ul. Bluszczanskiej
• w sprawie planów co do budowy państwowej placówki oświatowej
2/Zakładu Transportu Miejskiego
• dot. planów zorganizowania komunikacji w Al. Polski Walczącej (Czerniakowska-bis)
• interwencji dot. wątpliwej czystości autobusów linii 108.
Ad. 6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki
Na październikowy dyżur radnych nie zgłosił się żaden mieszkaniec Siekierek.
Ad.7. Klub Seniora – przedstawienie sprawy przez Panią Irenę Rocką -Januszko
Pani Irena Rocka – Januszko omówiła projekt utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Siekierek.
DK „Dorożkarnia” byłby odpowiednim miejscem na tego typu działalność. Pani Dyrektor DK bardzo
przychylnie odniosła się do tego pomysłu i obiecała wygospodarować pomieszczenie dla seniorów.
Wystosowane zostanie również pismo do Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicowego o zgodę oraz
sfinansowanie ½ etatu dla pracownika koordynującego Klub Seniora. Rada poprzez wniosek p. Dyrektor
w tej sprawie.
Ad.8. Skwer Siekierki – Centrum – zapoznanie radnych z tematem i realizacja tego projektu.
Pani Irena Rocka-Januszko przedstawiła projekt zagospodarowani terenu przy zbiegu ulic
Siekierkowskiej i Gościniec. Jest to optymalna lokalizacja skweru wypoczynkowy dla mieszkańców
Siekierek. Wnioskodawczynią projektu, który sfinansowany zostanie ze środków budżetu
partycypacyjnego, jest p. Ewa Kacprowicz.
Ad.9. Omówienie udziału Radnych w kolejnym Pikniku – „VI Świecie Siekierek”
W dniu 17 września br., na terenie boiska sportowego przy SP nr 3, odbyło się kolejne już Święto
Siekierek . Radni również czynnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Przy stanowisku wyznaczonym dla
RO, dyżur pełnili: Irena Rocka-Januszko, Tadeusz Grzelec, Grzegorz Arent, Izabela Wasilewska-Kośla.
Pani Renata Wardecka podziękowała radnym za zaangażowanie i udział.
Ad.10 . Sprawy bieżące i wolne wnioski ( w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez
mieszkańców).
Pan Grzegorz Arent zreferował przebieg spotkania w sprawie ograniczenia ruchu samochodów
ciężarowych na ulicy Bartyckiej. W spotkaniu tym udział wzięli: przedstawiciele urzędu dzielnicy,
żwirowni i mieszkańców. Na wstępie przedstawiciel mieszkańców nawiązał do przesłanej w zeszłym
roku petycji mieszkańców w sprawie zaprojektowania alternatywnej drogi dla ciężarówek. Z uwagi
jednak na brak planu zagospodarowania przestrzennego droga techniczna, na te chwilę, nie może być
wytyczona. Jednocześnie przedstawiciele urzędu zwrócili uwagę na fakt, iż tego rodzaju transport nie
powinien odbywać się przez nasze osiedle. Kolejna propozycja mieszkańców, odnosząca się do
wydobywania pisaku i transportowana barkami w określone miejsce, również nie uzyskała aprobaty.
Niemniej jednak ciężarówki firmy Polbot w zdecydowanej większości jeżdżą już zgodnie z przepisami,
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a firma Radan (właściciel żwirowni) obiecała wymuszenie na kierowcach pozostałych firm
transportowych przestrzegania ograniczenia prędkości do 30km/h.
Będzie też respektowany zakaz ruchu samochodów ciężarowych w nocy.
Przy okazji omówiona również została kwestia zwałki gruzu przy wale wiślanym. Firma Radan, na
terenie którego znajduje się zwałowisko obecnie porządkuje teren.
Ad. 11. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XIV posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.

Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/
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