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PROTOKÓŁ 

z obrad XXVIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 11 kwietnia 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  XXVIII 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 27/2019 z XXVI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia 14 marca 2019) 

Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek,  przyjęli  protokół Nr 27/2019  z posiedzenia Rady, z dnia  

14 marca 2019 r. 

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

Temat dotyczący budżetu partycypacyjnego omawiany będzie na następnym posiedzeniu Rady. 

Informacja nt. budżetu partycypacyjnego  /edycja 2019/ zamieszczona jest na stronie internetowej: 

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. 

Punkt ten przeniesiony został  na następne posiedzenie RO. 

 

Ad.6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady osiedla Siekierki. 

 

Pan Grzegorz Arent zreferował przebieg spotkania z Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Mokotów – p. Janem 

Ozimkiem Na spotkaniu tym poruszono kwestię ruchu samochodów ciężarowych na ulicy Bartyckiej, przy-

łączenie do kanalizacji nieskanalizowanej części Siekierek oraz  budowę odcinka ulicy AK Bałtyk w kierunku 

Al. Polski Walczącej. W efekcie tych rozmów,  władze dzielnicy poinformowały, iż nie dysponują żadnymi 

narzędziami , które pozwoliłyby wyeliminować lub ograniczyć ruch samochodów ciężarowych na ulicy Bar-

tyckiej. Ostatecznym rozwiązaniem tego problemu  byłaby decyzja Zarządu” Wód Polskich” o nie przedłuża-

nie  koncesji firmom przewożącym kruszywo. W najbliższym czasie RO odbędzie spotkanie z Zarządem „Wód 

Polskich” w tej sprawie, a póki co wystąpi do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o zwiększenie 

patroli  policyjnej drogówki  i częstszą kontrolę ciężarówek. 

• Sprawa skanalizowania Siekierek  znana jest władzom dzielnicy od dawna i jak i zapewniają przed-

stawiciele Urzędu,  poszczególne ulice sukcesywnie przyłączane będą  do kanalizacji w najbliższych 

latach. 

http://www.twojbudzet.um.warszawa/
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• Nie zapadły również żadne ustalenia co do budowy odcinka ulicy AK. Bałtyk w kierunku Al. Polski 

Walczącej. 

 

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkań-

ców). 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka  poinformowała o spotkaniu z Burmistrzem Markiem Rojszykiem, które 

odbyło się w Urzędzie Dzielnicowym, a dotyczyło: budowy nowej szkoły na Siekierkach, remontu bądź bu-

dowy nowego boiska sportowego jak również  poruszona została kwestia domu pomocy dla bezdomnych na 

ulicy Polskiej.  

 

• Niestety do tej pory Urząd Dzielnicowy nie wskazał żadnej lokalizacji na budowę nowej szkoły. Kil-

kukrotne pisemne zapytania w tej  sprawie nie dały odpowiedzi. Sprawą zainteresował się p. P. Sa-

wicki – radny Rady m.st. Warszawy, który złożył 2  interpelacje.  Jedna, dotyczyła właśnie budowy 

nowej szkoły, druga zaś przyłączenia do kanalizacji całego terenu Siekierek.   Lokalnie również zbie-

rane są podpisy pod petycją mieszkańców, w sprawie  budowy nowej placówki.  

 

• Remont lub budowa nowego boiska sportowego również  wydaje się być tematem przyszłości. Ze-

szłoroczne środki  przeznaczone na ten cel, wydatkowane zostały na wymianę podłogi i okien w 

szkole. Dlatego też p. Renata Wardecka zwróci się do Przewodniczącego  Komisji Sportu w Radzie  

m.st. Warszawy o złożenie  interpelacji celem wyasygnowania  bądź zabezpieczenia odpowiedniej 

kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na ten projekt. 

 

Kwestią jakości powietrza na Siekierkach zainteresowała się  pani Burmistrz Anna Lasocka,  

Będą zatem  przeprowadzane pomiary powietrza jak i kontrole kominów.  Pani Burmistrz  przyjrzy się także  

placówce  dla bezdomnych na ulicy Polskiej. Mieszkańcy bardzo narzekają na sąsiedztwo  przebywających 

tam lokatorów.  
 

Dodatkowo, Przewodnicząca omówiła dyżur Zarządu RO w dniu 10 kwietnia br., na który przybyli mieszkańcy 

ulicy Bartyckiej, zainteresowani m.in. remontem  tej ulicy,  a zwłaszcza planami jej poszerzenia. Jak również 

poruszony został temat ruchu samochodów ciężarowych i jego uciążliwości  dla mieszkańców tej ulicy. 

Zaś mieszkańcy  ulic Siekierkowskiej  i Bluszczańskiej skarżyli się na  brak chodników oraz duży ruch samo-

chodów zwłaszcza ciężarowych. 

Zwrócono także uwagę na fatalny stan nawierzchni ulic: Figowej, Cytrynowej i Daktylowej. 

 

Na zakończenie obrad Przewodnicząca poinformowała o kolejnej  siekierkowskiej majówce, która odbędzie 

się w dniu 19 maja br. 

 

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/                                                        

                                                       

 


