PROTOKÓŁ
z obrad XIX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 15 marca 2018 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XIX sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
XIX 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 18/2018 z XVIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 8 lutego 2018 r.).
Z uwagi na informatyczne problemy techniczne, protokół z dnia 8 lutego rozesłany zostanie członkom rady
po usunięciu awarii. Głosowanie nad protokołem również odbędzie się drogą elektroniczną.
Ad 4. Budżet partycypacyjny - edycja 2019 - informacje Pan Tadeusz Grzelec
Pan Tadeusz Grzelec zreferował przebieg spotkania z autorami projektów zgłoszonych w ramach prac nad
budżetem partycypacyjnym – edycja 2019. Spotkanie to odbyło się w dniu 12 marca br., w DK. Dorożkarnia
(przy ul. Siekierkowskiej 28). Oprócz pomysłodawców projektów i mieszkańców Siekierek, w spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele Urzędu Dzielnicowego. Podczas spotkania omówione zostały prawie wszystkie
zgłoszone projekty. Następnie, zgodnie z harmonogramem, do 8 maja zostaną one wstępnie zweryfikowane, a ostateczne ich zatwierdzenie nastąpi do 4 czerwca. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowane zostało na 21 marca o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicowego.
Natomiast w dniu 27 marca br., w godz. 18:00 – 20:00, w sali „Miejsca Aktywności Lokalnej Marymont”
przy ul. Marii Kazimiery 20, odbędzie się spotkanie informacyjne pt. „ O budżecie przy kawie”. Na spotkaniu
tym szczegółowo omówione zostaną zadania zespołu na etapie weryfikacji oraz jak w praktyce wyglądają
prace zespołu przy weryfikacji projektów.
Wszystkie projekty zamieszczone są na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl
Ad. 5. Monument/tablica upamiętniająca mieszkańców Siekierek poległych i pomordowanych podczas
II wojny światowej (w latach 1939 - 1945) – omówienie bieżącego
Członkowie Rady ponownie dyskutowali nad wnioskiem autorstwa p. Ireny Rockiej – Januszko - złożonym
w ramach budżetu partycypacyjnego 2019. Projekt ten dotyczy usytuowania na Skwerze Siekierkowskim
tablicy informacyjnej poświęconej wywiezionym i pomordowanym mieszkańcom Siekierek podczas II wojny
światowej. W dalszym ciągu członkowie Rada podtrzymują niezmiennie i kolektywnie swoje stanowisko
o upamiętnieniu w wersji przyjętej w uchwale w 2016 r.
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Ad.6. Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na przestrzeni minionych dwóch miesięcy) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi.
Pani Renata Wardecka oznajmiła, iż w dalszym brak jest odpowiedzi na pisma wystosowane do różnych
urzędów i instytucji.
Ad. 7. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierek
Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu 7 marca br., na dyżur zarządu z mieszkańcami nie zgłosił się żaden
mieszkaniec Siekierek.
Nadal wiele osób zainteresowanych jest lokalizacją oraz budową nowej szkoły na Siekierkach. Dlatego też
ponowiona zostanie pisemna prośba do burmistrza dzielnicy o wskazanie miejsca budowy nowej placówki.
Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).
Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała o propozycji p. Andrzeja Rogińskiego - redaktora naczelnego gazety „Południe”. Pan Rogiński wystąpił z inicjatywą powołania wspólnego bezpartyjnego komitetu
lokalnego, którego przedstawiciele wystartowaliby w wyborach samorządowych do Rady Warszawy. Dlatego też w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie na ten temat.
Członkowie Rady dyskutowali także nad sposobnością udostepnienia mieszkańcom dopisywania się do list
wyborczych. W związku z tym do Urzędu Dzielnicowego skierowane zostanie pismo z zapytaniem o możliwość oddelegowania właściwych przedstawicieli urzędu na najbliższy majowy piknik siekierkowski.
Ad. 8. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XIX posiedzenie Rady Osiedla Siekierki.

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