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PROTOKÓŁ 

z obrad XX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 12 kwietnia 2018 r. 

 

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

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad XX 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 19/2018 z XIX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 15 marca 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 poinformował o kolejnych etapach prac nad budżetem partycypacyjnym - edycja 

2019.  Przegląd oraz wstępna weryfikacja zgłoszonych projektów pod katem możliwości ich realizacji odby-

wać się będą do 8 maja br.  Zgodnie zaś z harmonogramem, od 15 maja do 30 czerwca  mieszkańcy Moko-

towa będą mogli głosować na najciekawsze, wybrane przez siebie propozycje.  Wykonanie zaś tych projek-

tów rozpocznie się w przyszłym roku.   

Informacje na ten temat 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 stanu sprawy. 

                                                      

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż ponownie wystosowała pismo do Wydziału Kultury Urzędu Dziel-

nicowego, w którym informuje, iż RO dalej podtrzymuje swoje stanowisko o upamiętnieniu  poległych i po-

mordowanych w wersji przyjętej w uchwale w 2016r. W piśmie tym wskazana została także dokładna loka-

lizacja monumentu (skwer Siekierkowski) oraz treść  tablicy oraz wstępny opis jego wyglądu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 na pismo  dot. wykonania  wjazdów/wyjazdów, do/z 

budynków wielorodzinnych usytuowanych  wzdłuż ulicy  Bartyckiej. W piśmie tym Urząd Dzielnicowy infor-
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muje, iż z uwagi na zaplanowaną przebudowę tej ulicy, obecnie funkcjonujące przeloty są tymczasowe. Po-

zwolenia wydawane są na ściśle określony termin, po czym nastąpi realizacja układu komunikacyjnego usta-

lonego przez plan miejscowy. Tymczasowe przeloty zostaną  zlikwidowane. 

 

Przewodnicząca odczytała także treść oświadczenia Zarządu Inwestycji Drogowych nt. przebiegu prac bu-

dowlanych w Al. Polski Walczącej (Czerniakowskiej-bis). W piśmie tym wykonawca inwestycji  informuje  

o aktualnych etapach  budowy.  Na chwilę obecną trwa  osuszanie podłoża gruntowego, prowadzone są 

roboty brukarskie, wykonywana jest budowa sieci elektrycznej, magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zaawansowanie prac wynosi ponad 60% i  termin oddania drogi do użytku (październik 2018) będzie dotrzy-

many. 

 

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

 

Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu 11 kwietnia br., na dyżur zarządu z mieszkańcami, nie zgłosił się 

żaden mieszkaniec Siekierek.   

 

Przewodnicząca Renata Wardecka  ponownie poruszyła sprawę lokalizacji i budowy nowej szkoły na Sie-

kierkach. Zainteresowanie  tematem jest ogromne, dlatego też Rada zdecydowała, iż przy okazji pikników 

rodzinnych (20 maja i 10 czerwca), zbierane będą podpisy pod petycją odnośnie budowy nowej placówki 

oświatowej. 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Członkowie rady dyskutowali nad nadaniem nazwy dla skweru siekierkowskiego. Mieszkańcy Siekierek będą 

mogli także zgłaszać swoje pomysły oraz wypowiedzieć się na ten temat.  

                                   

Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XX posiedzenie Rady Osiedla Siekierki. 

 

  

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 


