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PROTOKÓŁ 

z obrad XXV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 17 stycznia 2019 r. 

 

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

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

Ad 1. Otwarcie sesji. 

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

XXV posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 24/2018 z XXIV Posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia  8 listopada 2018). 

Z przyczyn technicznych przyjęcie ww. protokołu odbędzie się na następnym posiedzeniu rady. 

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

Pan Tadeusz Grzelec przedstawił nowe zasady przeprowadzania i przebiegu budżetu partycypacyjnego na 

rok 2020.  Zmiany te  wynikają  z konieczności dostosowania do nowych przepisów regulujących budżety 

obywatelskie. Budżet wprowadzony zostanie na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Do dyspozycji 

mieszkańców zostanie zarezerwowana kwota ok. 88 mln zł. Każda dzielnica przeznaczy 1% swojego budżetu 

na pomysły mieszkańców, natomiast ok. 30 mln zł przeznaczonych zostanie na pomysły ogólnomiejskie. 

Dzielnice nie będą podzielone na mniejsze rejony oraz nie zostaną powołane dzielnicowe zespoły ds. bu-

dżetu partycypacyjnego. Udział w BP może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy niezależnie od wieku i za-

meldowania. Można zgłaszać dowolną ilość projektów o charakterze dzielnicowym bądź ogólnomiejskim. 

Pomysły zgłaszać można elektronicznie lub na specjalnym formularzu, do którego dołączyć należy listę po-

parcia zawierającą podpisy 24 mieszkańców Warszawy. Wszystkie projekty weryfikowane będą przez pra-

cowników urzędu. Każdy mieszkaniec głosować może tylko raz, a głosowanie odbywać się będzie  poprzez 

wybór nie więcej niż 10 pomysłów na poziomie dzielnicowym oraz nie więcej niż 5 pomysłów na poziomie 

ogólnomiejskim. Projekty, którym przypisana została ocena „popieram” otrzymują plus 1 pkt., natomiast   

ocena „nie popieram” otrzymuje minus 1 pkt. Do realizacji przechodzą te pomysły które otrzymają co naj-

mniej 24 punkty dodatnie.                                                   

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. 

 

Pani Renata Wardecka  poinformowała,  o wyborze nowych władz  Mokotowa. Burmistrzem Dzielnicy został 

p. Rafał Miastowski, zaś Wiceburmistrzami są:  pp. Anna Lasocka, Jan Ozimek, Marek Rojszyk oraz Krzysztof 

Skolimowski. 

Przewodnicząca zreferowała  także przebieg spotkania z radnym m.st. Warszawy, p. Pawłem Sawickim, na 

którym omówiono kilka najpilniejszych tematów dotyczących Siekierek. I tak poruszona została kwestia ka-

nalizacji, remontu ulicy Bartyckiej, problem smogu na Siekierkach, budowę nowej szkoły oraz remont boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 3,  uporządkowanie  terenu pod Kopcem Powstania Warszawskiego, ruchu  cię-

żarówek i śmieciarek jeżdżących ulicami Siekierek.  
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Ad. 6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z  udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierk 

 

Pan Grzegorz Arent poinformował o nowym znaku „zakaz parkowania” na ul. Bluszczańskiej zaś p. Ryszard 

Ostaszewski  zauważył brak odpowiedzi na pismo, które w maju 2018 r. wysłane zostało do Wojewody Ma-

zowieckiego odnośnie wydania 3 decyzji niezgodnych  z planem zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Tadeusz Grzelec zwrócił uwagę na:  konieczność  ograniczenia prędkości na ulicy Gościniec i Gwintowej 

oraz na katastrofalny stan techniczny ul. Polskiej. 

 

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).             

 

Pani Renata Wardecka podsumowała dotychczasową pracę i zaangażowanie członków Rady prosząc jedno-

cześnie o dalszą aktywność i czynny udział w posiedzeniach RO. 

 

Członkowie Rady zatwierdzili harmonogram swoich spotkań na najbliższe półrocze.  

I tak  Rada spotykać się  będzie w dniach: 

• 21 lutego, 

• 14 marca,  

• 11 kwietnia,  

• 9 maja  

• 13 czerwca br.,  

natomiast Zarząd w: 

• 20 lutego,  

• 13 marca,  

• 10 kwietnia, 

• 8 maja i 

• 12 czerwca.                                                                                                       

                                                                  

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/                                                        

 

 

 

 


