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PROTOKÓŁ 

z obrad XXVII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 14 marca 2019 r. 

 

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

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

Ad 1. Otwarcie obrad 

Przewodnicząca Renata Wardecka otworzyła  XXVII posiedzenie Rady Osiedla Siekierki, jednostki niższego 

rzędu w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

Ad. 2 Przyjęcie  porządku obrad. 

Członkowie Rady  jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 26/2019 z XXVI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia 21 lutego 2019) 

Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek,  przyjęli  protokół Nr 26/2019  z posiedzenia Rady, z dnia  

21 lutego 2019 r. 

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

Pan Tadeusz Grzelec przedstawił decyzję Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to w dniu 19 lu-

tego br., unieważniła w całości uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z miesz-

kańcami stolicy w zakresie budżetu obywatelskiego. Unieważnienie uchwały oznacza, iż nowa edycja BP 

rozpocznie się znacznie później niż planowano. W konsekwencji Radni Warszawy przygotują nową uchwałę 

aby mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich projektów w ramach  jeszcze w tym roku.  

Więcej szczegółowych informacji nt. budżetu partycypacyjnego  /edycja 2019 / zamieszczonych jest na stro-

nie:  www.twojbudzet.um.warszawa 

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

minionych dwóch  miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi. 

 

1/ Pani Renata Wardecka odczytała odpowiedź otrzymaną z Urzędu Dzielnicowego odnośnie  budowy no-

wego boiska na Siekierkach. W piśmie tym  Urząd informuje,  iż  zamiast  budowy boiska pieniądze przezna-

czone zostały na wykonanie remontu podłóg i drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 

53. Na chwilę obecną brak jest w budżecie dzielnicy  środków finansowych  na realizację  tej inwestycji. 

 

2/ Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zwiększonej (od 1 marca br.) wielkości taboru obsługują-

cego linię autobusową nr 108 .  Jednocześnie w ramach badań, ZTM przeprowadzi stosowne pomiary co do 

wystarczającej ilości miejsc w autobusach tej linii. 

 

3/ W dalszym ciągu brak jest odpowiedzi na pisma:  w sprawie pomiaru hałasu na Moście Siekierkowskim 

(w rejonie ulic: Gwintowej i Gościniec)  oraz instalacji monitoringu na Skwerze Siekierkowskim 

http://www.twojbudzet.um.warszawa/
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Ad.6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady osiedla Siekierki. 

 

Przewodnicząca Rady  odczytała pismo  autorstwa p. M. Sierpińskiego, skierowane do Wydziału Infrastruk-

tury UD,  w sprawie kompleksowego remontu ulicy Rodzynkowej. Stan nawierzchni (a właściwie jej brak) 

jest katastrofalny. Mieszkańcy  jak również użytkownicy biegnącej tamtędy ścieżki rowerowej (Natura 2000) 

po każdym opadzie atmosferycznym brną w błocie, a podczas suszy w kurzu. Rada Osiedla zdecydowanie 

poprze ww. pismo o niezwłoczny i całkowity remont ulicy Rodzynkowej. 

 

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

 

Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała o odbytym spotkaniu w Urzędzie m.st. Warszawy z Wice 

Prezydentami miasta. Na spotkaniu tym poruszone zostały  kwestie: 

 

• przyłącza  Siekierek  do miejskiej kanalizacji 

• budowy nowej szkoły na Siekierkach 

• nowego boiska dla mieszkańców 

 

W trakcie spotkania okazało się, że Ratusz nigdy nie otrzymał pisma z Urzędu Dzielnicy Mokotów w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych na budowę nowej placówki. W związku z tym Przewodnicząca zabie-

gać będzie  o spotkanie z Wiceburmistrzem odpowiedzialnym za sprawy oświaty w dzielnicy. 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka zreferowała również przebieg spotkania z Radnym Urzędu Miasta – pa-

nem Pawłem Sawickim. Tu także  poruszono kwestię kanalizacji, likwidację żwirowni, instalacji tablicy upa-

miętniającej poległych i pomordowanych mieszkańców Siekierek podczas II wojny światowej  oraz rewitali-

zację terenu „Pod Kopcem Powstania Warszawskiego”. 

 

Przewodnicząca wystąpiła z inicjatywą  posprzątania zaśmieconych  fragmentów Siekierek zachęcając  człon-

ków RO aby wraz z rodzinami  wzięli udział w czynie społecznym. Termin akcji ogłoszony zostanie w „Gazetce 

Siekierkowskiej”. 

 

Pan Ryszard Ostaszewski przedstawił broszurę wydaną przez Urząd Miasta „Warszawa dba o czyste powie-

trze”, w której to między innymi miasto deklaruje w bieżącym roku przyłącze Łuku Siekierkowskiego do miej-

skiej sieci ciepłowniczej. 

 

Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

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

Siekierki. 

 

  

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

                                                       

 


