PROTOKÓŁ
z obrad XXXIV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 27 lutego 2020 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad XXXIV sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie obrad .
Przewodnicząca Renata Wardecka otworzyła XXXIV 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 33/2020 z XXXIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia 16 stycznia 2020r.)
Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek, przyjęli protokół nr 33/20120 z posiedzenia Rady Osiedla,
w dniu 16 stycznia 2020r.
Ad. 4 Budżet obywatelski – edycja 2021 – informacje ogólne
Pan Tadeusz Grzelec przypomniał program 7 edycji budżetu obywatelskiego 2021. Na realizację projektów
przeznaczonych zostało ponad 83 mln złotych, a mieszkańcy Warszawy zgłosili łącznie 2.242 pomysły.
Aktualnie, do 6 maja odbywa się ocena zgłaszanych projektów. W maju będzie można także składać odwołania od projektów odrzuconych. Głosowanie nad projektami zakwalifikowanymi zaplanowane jest w terminie 15 - 30 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 lipca 2020 r.
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.
Pan R. Ostaszewski przedstawił projekt pisma skierowanego do Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie
zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 167 i 108 w godzinach porannego i popołudniowego
szczytu. Osiedle Siekierki pełni funkcję „sypialni”, a brak placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) powoduje iż w godzinach rannych i popołudniowych gro mieszkańców przemieszcza się w sąsiednie rejony Warszawy.
Ad.6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki.
Pani Renata Wardecka poinformowała o prośbie mieszkańców ul. Bartyckiej w sprawie uprzątnięcia zalegających buteleczek po alkoholu tzw. „małpek: przy sklepie „Żabka” na ul. Bartyckiej.
Ponownie poruszony też został temat parkowania samochodów na ul. Bluszczańskiej. Stojące tam auta
w dalszym ciągu uniemożliwiają przejazd samochodów jak również utrudniają przejścia pieszym na drugą
stronę jezdni.
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Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne wnioski ( w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców)
Przewodnicząca Rady poinformowała o zbliżających się wyborach do nowej drugiej już kadencji Rady Osiedla Siekierki. Obecna Rada kończy swoja kadencję we wrześniu bieżącego roku. Wybory do nowej Rady
planowane są na 21 czerwca 2020.
Ad. 8. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XXXIV posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.
Opracowała:
Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/
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