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PROTOKÓŁ 

z obrad XVI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 14 grudnia  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 

XVI 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 15/2017 z XV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 9 listopada 2017 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 15/2017 (z 9 listopada 2017 r.). 

Ad 4.  Budżet partycypacyjny – edycja 2019 – informacje Pan Tadeusz Grzelec 

Pan Tadeusz Grzelec zreferował przebieg  spotkania dotyczącego V edycji  budżetu partycypacyjnego. Spo-

tkanie (z udziałem burmistrza i przedstawicieli Urzędu Dzielnicowego,) podzielone zostało na 2 części. Część 

pierwsza dotyczyła harmonogramu prac i poszczególnych jego etapów, omówiono zasady dostępności, we-

ryfikacji i wyboru projektów.  Zgodnie z harmonogramem, w terminie:  1 - 22 stycznia pomysłodawcy  mogą 

zgłaszać swoje projekty, a weryfikacja ich przeprowadzona zostanie w okresie 23 stycznia - 8 maja. W dniach 

15 - 30  czerwca nastąpi  głosowanie, a wyniki ogłoszone  zostaną najpóźniej 13 lipca 2018 r.  Pomysły mogą 

dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy bądź jednostki miejskie. Do pro-

jektu należy dołączyć listę poparcia, która powinna zawierać minimum 30 podpisów, a co najmniej 15 osób 

z popierających musi być mieszkańcami danego rejonu. Podpisy zbierane są na specjalnym formularzu. Pe-

łen zakres informacji dot. budżetu partycypacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: twojbu-

dzet@um.warszawa.pl          

Druga   część spotkania dotyczyła przyszłych planów inwestycyjnych w dzielnicy na najbliższe lata. Przedsta-

wiciel urzędu przedstawił projekty inwestycji kubaturowych obejmujące nowe budowy, remonty i moder-

nizacje dróg.  W planach tych  NIE zostały uwzględnione żadne  inwestycje  na  Siekierkach będące w gestii 

urzędu miasta.    

Ad.5 Zagrożenia realizacji powiązań komunikacyjnych wynikających z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bartycka” – przedstawienie tematu przez Pana Ryszarda Ostaszewskiego. 

 

Pan Ryszard Ostaszewski zwrócił uwagę na niezgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego ze stanem faktycznym na nowo powstałych osiedlach (np. Bartycka 85). Zaprojektowane i uwzględ-

nione w planie drogi dojazdowe  nie zostały przez  developerów  zrealizowane.  Zbyt mała  sieć ulic dojazdo-

mailto:twojbudzet@um.warszawa.pl
mailto:twojbudzet@um.warszawa.pl


2 | S t r o n a  
 

wych i nie zapewnione ciągi komunikacyjne w konsekwencji doprowadzą do paraliżu wjazdu/wyjazdu z osie-

dla. Pan R. Ostaszewski zaproponował  wystosowanie pisma do urzędu miasta wskazując nieprawidłowości 

w tej kwestii jak również wyegzekwowanie na developerach zgodności budowy ulic z  planem. 

 

Ad.6 Skwer Siekierkowski – przedstawienie tematu przez Panią Irenę Rocką-Januszko 

 

Pani Irena Rocka – Januszko  poinformowała o  przebiegu prac budowy skweru siekierkowskiego. Na obecną 

chwilę prace  są w fazie mocno  zaawansowanej, chociaż termin ukończenia  prawdopodobnie ulegnie prze-

sunięciu.  Rada zdecydowała, iż na skwerze tym zostanie usytuowana tablica pamięci  mieszkańców Siekierek 

wywiezionych i pomordowanych podczas II wojny światowej. Pismo  o zgodę na lokalizację  ww. tablicy wy-

słane zostało do Urzędu Dzielnicy Mokotów  w listopadzie br. Podczas dyskusji p. Rocka-Januszko zapropo-

nowała zawiązanie Komitetu Budowy Pomnika, składającego się z członków rodzin pomordowanych.  Rada 

zdecydowała jednakże, że Komitet taki zostanie powołany na samą uroczystość odsłonięcie tablicy. Pani Re-

nata Wardecka zaproponowała  dzień 11 listopada 2018 r., jako datę tego wydarzenia. 

 

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

dwóch minionych miesięcy do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi. 

 

Pani Renata Wardecka  poinformowała, iż na przestrzeni ostatniego okresu nie wpłynęła żadna odpowiedź 

na wcześniej wystosowaną korespondencje do instytucji urzędowych. Z ramienia Rady  wystosowane zo-

stało pismo do UD w sprawie propozycji lokalizacji  (na skwerze siekierkowskim), miejsca pamięci wywiezio-

nych i pomordowanych podczas II wojny światowej. 

 

Ad. 8. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z  udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki 

 

Podczas ostatniego dyżuru spotkań członków Rady z mieszkańcami, nikt z mieszkańców nie zgłosił spraw 

wymagających  interwencji. 

 

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

ców). 

 

- Ponownie poruszono kwestię wytypowanie  kandydata - mieszkańca Siekierek - do startu  w wyborach  

samorządowych. Osoby te reprezentowałaby interesy mieszkańców, zgłaszała ich potrzeby oraz brała czynny 

udział w sesjach Rady Dzielnicy. 

 

- Rada ustaliła  harmonogram spotkań na pierwsze półrocze 2018 r. Spotkania będą odbywały się w  DK 

Dorożkarnia w każdy drugi czwartek  miesiąca: 
 

• 11 stycznia,  

• 8 lutego,  

• 8 marca 

• 12 kwietnia,  

• 10 maja  

• 14 czerwca  

 

Na spotkaniu  11 stycznia, omówiony zostanie termin i propozycje uczczenia „Roku Niepodległości” 
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Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

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

Siekierki. 

 

 

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 

 

 


