PROTOKÓŁ
z obrad XXIX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 9 maja 2019 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XXIX sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodnicząca Renata Wardecka otworzyła XXIX 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 28/2019 z XXVIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki( z dnia 11 kwietnia 2019)
Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek, przyjęli protokół nr 28/2019 z posiedzenia RO, w dniu 11
kwietnia 2019 r.
Ad 4. Budżet partycypacyjny – edycja 2019 – informacje Pana Tadeusz Grzelec
Pan Tadeusz Grzelec przypomniał zasady funkcjonowania budżetu partycypacyjnego – edycja 2019. Budżet
Partycypacyjny to szczególna forma konsultacji z mieszkańcami, w ramach których zapadają decyzję o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, które następnie weryfikowane są przez komisję do tego powołaną. Po wybraniu najlepszych projektów, następuje głosowanie.
Termin składania tegorocznych projektów to 20 maja – 10 czerwca br.
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.
W ostatnim czasie Rada nie otrzymała żadnej korespondencji ani odpowiedzi z urzędów i instytucji.
Ad.6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady osiedla Siekierki.
Przewodnicząca Renata Wardecka omówiła spotkania, które odbyła z:
• zastępcą burmistrza dzielnicy Mokotów – p. Markiem Rojszykiem. Tematem wiodącym była kwestia
budowy nowego boiska na Siekierkach. Pan Burmistrz poparł wniosek Rady, a budowa nowej placówki mogłaby rozpocząć się w 2020 r. pod warunkiem wygenerowania środków finansowych
z budżetu miasta.
• oraz z zastępca burmistrza p. Anną Lasocką – tutaj przedmiotem rozmowy była kwestia redukcji
smogu na Siekierkach
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Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski ( w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).
Pan Ryszard Ostaszewski ponownie poruszył sprawę jakości wody miejskiej tzw, kranówki. Wprawdzie w
ostatnim czasie MPWiK dokonało czyszczenia rur wodociągowych na ulicy Bartyckiej , ale w dalszym ciągu
jakość wody jest niezadowalająca.
Na zakończenie obrad Przewodnicząca poinformowała o kolejnej Majówce na Siekierkach, która odbędzie
się w dniu 19 maja br. ,w godzinach 15:00 – 18:00 na terenie boiska SP nr 3 przy ulicy Gościniec 53
Dyżur z ramienia Rady zadeklarowali:
• p. Tadeusz Grzelec – p. Izabela Wasilewska-Kośla w godz. 15:00 – 16:00
• p. Ryszard ostaszewski – p. Robert Mendelewski w godz. 16:00 – 17:00
• p. Grzegorz Arent – p. Stanisław Stykowski – p. Irena Rocka - Januszko w godz. 17:00 – 18:00
Podczas Siekierkowskiej Majówki zbierane będą podpisy pod wnioskami w sprawie budowy nowego boiska
sportowego, oraz likwidację piaskarni na Siekierkach. Zamknięcie piaskarni znacznie wyeliminuje ruch samochodów ciężarowych na ulicy Bartyckiej.
Z kolei na Czerwcówce pod Kopcem zaplanowanej na dzień 9/06 br. zbierane będą podpisy pod petycją
w sprawie budowy nowej szkoły publicznej na Siekierkach.
Ad. 8. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XXIX posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.
Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/
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