
1 | S t r o n a  
 

PROTOKÓŁ 

z obrad XVIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 8 lutego 2018 r. 

 

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

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad XVIII sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła 

XVIII 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 17/2018 z XVII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 11 stycznia 2018 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 17/2018 (z 11 stycznia 2018 r.). 

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

Pan Tadeusz Grzelec poinformował o kolejnych etapach prac nad budżetem partycypacyjnym – edycja 

2019.  W  dniu 1 lutego komisja dokonała przeglądu zgłoszonych projektów i ich wstępną weryfikację. Spo-

tkania dyskusyjne będą odbywały się sukcesywnie w poszczególnych rejonach dzielnicy w terminie 26/02 - 

18/03 2018, na których mieszkańcy będą mogli zadawać pytania autorom, zgłaszać uwagi, wyrazić swoje 

poparcie lub sprzeciw. Pomysły zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie w dniach 15 

- 30 czerwca br., a ogłoszenie wyników nastąpi do 13 lipca 2018 r.  Ogólnie, w dzielnicy zgłoszonych zostało 

260 pomysłów, z których 22 przedstawili mieszkańcy Siekierek.   

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 dyskutowali nad wnioskiem autorstwa p. Ireny Rockiej - Januszko - złożonym  w ramach 

budżetu partycypacyjnego . Propozycja p. I. Rockiej - Januszko dotyczy usytuowania na Skwerze Siekierkow-

skim tablicy informacyjnej poświęconej wywiezionym i pomordowanym  mieszkańcom Siekierek podczas II 

wojny światowej.   

Przewodnicząca Rady podkreśliła, iż w roku 2016 rada debatowała  już nad identyczną inicjatywą czego skut-

kiem była podjęta uchwała  oraz ścisła współpraca  rady z urzędem dzielnicowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Członkowie rady kolegialnie uzgodnili już i zaakceptowali wstępny projekt monumentu oraz jego lokalizację, 

a urząd dzielnicowy zaaprobował te ustalenia. Rada postanowiła więc podtrzymać swoje stanowisko oraz 

pozostać przy opcji uchwalonej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



2 | S t r o n a  
 

Ad.6. Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na przestrzeni mi-

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

 

Pani Renata Wardecka  poinformowała,  o odpowiedzi otrzymanej  z urzędu dzielnicowego w sprawie  wy-

znaczenia lokalizacji i budowy nowej szkoły na Siekierkach.  W odpowiedz czytamy, - iż ze względu na brak 

środków finansowych  w budżecie dzielnicy  placówka taka  nie została umieszczona w planach inwestycyj-

nych na najbliższe lata . Niemniej jednak Burmistrz dzielnicy zwróci się do Prezydenta Miasta o zabezpiecze-

nie  środków na realizację tej inwestycji.  

Na pozostałe pisma  wysłane do różnych urzędów odpowiedzi brak. 

 

Ad. 7. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z  udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierek 

 

Rada podjęła uchwałę - przy wszystkich głosach „za” -  odnośnie wykonania  przelotu komunikacyjnego ulicy 

Batalionu AK Bałtyk od ul. Bartyckiej  do ulicy Bluszczańskiej. Obecnie jest tam jedynie ciąg pieszy, a rozra-

stające  się osiedle i znaczna ilość zmotoryzowanych mieszkańców  oraz zbyt mała liczba przejazdów  wymu-

sza  wykonania „przelotówki”.  Inwestycja ta  znacznie ułatwiłaby życie mieszkańcom oraz zapobiegłaby pa-

raliżowi komunikacyjnemu ulic: Bartyckiej i Bluszczańskiej. 

Uchwała ta zostanie przekazana do urzędu dzielnicowego. 

   

Pan Stanisław Stykowski  poinformował o skardze mieszkańców  na brudne i śmierdzące autobusy  linii 108.  

Na ulicy Polskiej zlokalizowana jest  noclegownia dla bezdomnych oraz hostel.  Podróżujący  tą linią pasaże-

rowie nieustannie narażeni są na smród  i brudne siedzenia.  Rada wystąpi do urzędu dzielnicy z wnioskiem 

o zmianę przeznaczenia budynków, w którym obecnie nocują bezdomni.  

 

Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).                                                                                                                               

 

Na  najbliższym  posiedzeniu  rada  sporządzi listę priorytetowych zadań inwestycyjnych,  a następnie  prze-

każe  ją władzom miasta.  Kluczową sprawą dla mieszkańców jest skanalizowanie starej części Siekierek oraz 

kompleksowy remont ulic Gościniec i Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                               

Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

 

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

Siekierki. 

 

  

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 


