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PROTOKÓŁ 

z obrad XXXIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 16 stycznia 2020 r. 

 

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

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

Ad 1. Otwarcie sesji. 

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

XXXIII posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Członkowie Rady  jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 32/2019 z XXXII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 14 listopada 2019 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie, bez żadnych poprawek,  przyjęli  protokół nr 32/2019 z posiedzenia RO,  

w dniu  14 listopada 2019 r. 

Ad. 4 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na przestrzeni    

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

Przewodniczaca Rady odczytała  pismo Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie rozbudowy ul. 

Bartyckiej – Gościniec.  16 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli biur jednostek miejskich w 

składzie: przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Polityki Mobilności i Trans-

portu, Biura Infrastruktury, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Tramwajów Warszawskich oraz Urzędu Dziel-

nicy Mokotów. Na spotkaniu tym ustalono ostateczne rozwiązania projektowe rozbudowy ul. Bartyckiej.  

Podtrzymano konieczność zaprojektowania przekroju ulicy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-

nia przestrzennego, co umożliwi w przyszłości uruchomienie dodatkowego pasa dla autobusów, a tym sa-

mym zwiększenie taboru komunikacji miejskiej a na przejściach dla pieszych zamontowana zostanie sygna-

lizacja świetlna. W grudniu 2019r.,  projekt umowy  przekazany został  do MPWiK  celem wspólnej realizacji 

robót. 

 

Ad.5. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki. 

 

Pani Renata Wardecka poinformowała o udziale (13 stycznia) w posiedzeniu Komisji Sportu, Rekreacji  i 

Turystyki na Radzie miasta st. Warszawy przedstawieniu i wystąpieniu w temacie stanu obiektów sporto-

wych na Siekierkach ze wskazaniem na już istniejące, a wymagające pilnej modernizacji boiska (przede 

wszystkim boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, przy ul. Gościniec 53. Wydziału Oświaty Urzędu 

Dzielnicowego przez najbliższe lata nie  daje nadziei  na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3. 

Przewodniczący Komisji Sportu zadeklarował zająć się tym tematem  i w najbliższym czasie wprowadzić go 

na wokandę sesji Rady Miasta. 
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Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców). 

 

1/ W posiedzeniu Rady  - jako gość – udział wzięła p. Aleksandra Arent. Przedstawiła  ona szereg inicjatyw 

skierowanych do lokalnej społeczności.  I tak zaproponowała  wspólne sprzątanie Siekierek, przy okazji zwra-

cając uwagę na brak kontenera na elektrośmieci. W ramach łączenia pokoleń kolektywne zajęcia typu szycie 

lub robótki na drutach. Wystąpiła także z propozycją integracji mieszkańców  z  licznie zamieszkującymi tu 

cudzoziemców.  

 

2/ Kolejnym gościem przybyłym na posiedzeniu Rady była p. Joanna Dembowska - Radna Dzielnicy Moko-

tów. Pani  Dembowska poinformowała o akcji wymiany kopciuchów na terenie Warszawy do 2022 r. 

Przedstawiła możliwości dotacji finansowej dla osób posiadających piece węglowe oraz dofinansowanie do  

instalacji lokalnych źródeł energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne i wiatraki). 

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Urzędu Dzielnicowego  z mieszkańcami Siekie-

rek, gdzie bliżej przedstawione zostaną  zasady otrzymywania wsparcia finansowego.  Mieszkańcy otrzymają 

ulotki informujące o terminie i miejscu spotkania, jak również informacja ta ogłoszona zostanie  w Kościele 

parafialnym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 22 325 96 06. 

 

3/ Pan Ryszard Ostaszewski poinformował o wymianie 180 m rur kanalizacyjnych w rejonie ulicy Ku Wiśle. 

 

4/ Rada ustaliła terminy kolejnych  spotkań: 

- 26 lutego, godz. 19:00  – posiedzenie Zarządu  

- 27 lutego, godz. 19:00 – posiedzenie Rady 

- 18 marca, godz. 19:00 – posiedzenie Zarządu 

- 19 marca, godz. 19:00 – posiedzenie Rady 

 

Ad. 7. Zamknięcie obrad 

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

Siekierki. 

 

  

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 


