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PROTOKÓŁ 

z obrad XXII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 14 czerwca 2018 r. 
 

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

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

Ad 1. Otwarcie sesji. 

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

XXII posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad. 

Ad. 2 Przyjęcie  porządku obrad. 

Członkowie Rady  jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 21/2018 r. z XXI Posiedzenia Rady Osiedla Siekierki z dnia  10 maja 2018. 

Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół Nr XXI z posiedzenia Rady w dniu 10 maja 2018. 

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

Pan Tadeusz Grzelec przypomniał o zbliżającym się terminie głosowania nad  ostatecznie wybranymi  pro-

jektami w ramach BP edycja 2019. Mieszkańcy głosując wybierają pomysły jakie zrealizowane  zostaną w 

2019r, mając jednocześnie wpływ i współdecydując  o zmianach w najbliższym otoczeniu. Głosowanie po-

trwa od 15 do 30 czerwca br. w poszczególnych rejonach dzielnicy. Głosować można elektronicznie bądź 

papierowo. Głosowanie papierowe odbędzie się w wyznaczonych punktach danego rejonu. Na Siekierkach  

termin ten przypada na dzień 20 czerwca br.  w DK Dorożkarnia przy ul. Siekierkowskiej 28, w godz. 10:00 – 

20:00. Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Warszawy ( niezależnie od meldunku)  oraz 

dzieci (opiekun musi wyrazić zgodę  na formularzu elektronicznym bądź na karcie papierowej).  Wyniki ogło-

szone  będą do 13 lipca 2018. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się  na stronie:  app.twojbudzet.um.warszawa.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

Na przestrzenie ostatniego miesiąca nie wpłynęła żadna korespondencja  z urzędów i instytucji. 

 

 

Ad.6. Omówienie konsultacji dotyczących nowego zagospodarowania parku pod Kopcem Powstania War-

szawskiego – informacje Pani Renata Wardecka.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o przebiegu konsultacji  w sprawie  nowego zagospodarowania te-

renu pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Frekwencja na spotkaniu  niestety nie dopisała. Zgłosiły się 

jedynie 4 osoby zainteresowane tą tematyką. Na tegorocznej czerwcówce organizowanej przez Fundację 
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„Bo Warto” także przeprowadzona została ankieta dot. rewitalizacji tego miejsca, a licznie przybyli miesz-

kańcy chętnie wypełniali ankietę.  Obecnie 20 ha teren jest nie uporządkowany  i mocno  zaśmiecony. Prace 

porządkowe będą odbywały się III etapach, a na pierwszy z nich wkrótce  ogłoszony zostanie konkurs archi-

tektoniczny. 

 

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

Na posiedzenie Rady przybyła trójka  gości  - mieszkańców ulicy Cytrynowej.  W  bardzo bliskim sąsiedztwie  

tej ulicy zaplanowana została  budowa  wysokich 12 metrowych wielorodzinnych bloków mieszkalnych,  co 

znacznie ograniczy dostęp światła do niżej usytuowanych tam domów jednorodzinnych.  Ponadto podwyż-

szenie terenu pod blokami spowoduje zalewanie posesji po każdym opadzie atmosferycznym. Uwagi zgło-

szone przez mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały uwzględnione, dlatego tez 

poprosili Radę, o poparcie wniosku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Goście  z żalem zwrócili uwagę na brak komunikacji Rady z mieszkańcami. Przykładem tego jest pismo z 

MPWiK w sprawie przeprowadzenia kanalizacji na ul. Cytrynowej.  W piśmie tym naczelnik MPWiK infor-

muje, iż spotkanie  takie  odbyło się  a  udział  w nim brał reprezentant  Rady Osiedla – p. A. Górka. Niestety 

ani mieszkańcy ani pozostali członkowie rady nie byli poinformowani o tym spotkaniu. Mieszkańcy domagają 

się zatem odpowiedzi kogo reprezentował p. A. Górka i jakie postanowienia i decyzje tam zapadły. Z uwagi 

na nieobecność p. Górki na posiedzeniu, odpowiedź  udzielona  będzie na najbliższym dodatkowym spotka-

niu  RO. 

 

Trzecia sprawą z jaka mieszkańcy ul. Cytrynowej zgłosili się do rady jest prośba o poparcie pisma do Urzędu 

Dzielnicowego w sprawie pokrycia nowa nawierzchnia ulicy Cytrynowej. Jakiś czas temu  jedynie na 20 me-

trowym odcinku ( przy wybranych posesjach)  położony został  świeży asfalt. Mieszkańcy w piśmie do Urzędu 

Dzielnicowego pytają więc kiedy dalsza część ulicy pokryta zostanie nową nawierzchnią i jakie rozwiązana  

zastosowane zostaną w kwestii odprowadzania wody z opadów atmosferycznych. 

        

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

Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała o korespondencji otrzymanej od  Państwa Walendzik - 

mieszkańców  ulicy Kątnej.  Pismo dotyczy zakresu i   jakości  prac realizowanych  w obrębie ulic Kątnej i 

Siekierkowskiej. Mieszkańcy skarżą się na niechlujnie, wykonanie chodników bez ciągłości i jakiejkolwiek 

koncepcji przez co zmarnowany został potencjał inwestycyjny  jak i  zmarnotrawione pieniądze.  

Państwo Walendzik zwrócili się do Rady Osiedla z prośbą  o sprawdzenie stanu prac oraz zainteresowanie 

się jakością  jej wykonania.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                               

Ad. 9. Zamkniecie obrad. 

 

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

Siekierki. 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 


