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PROTOKÓŁ 
z obrad II posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
w dniu 15 grudnia 2020 r. 

 
 
Posiedzenie Rady odbyło się w Sali Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad II sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 
 
Ad.1. Otwarcie obrad. 
Przewodnicząca Rady Osiedla Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym 
otworzyła II posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 
 
Ad.3. Przyjęcie Protokołu nr 1 /2020 z Posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia 7 września 2020) 
Członkowie Rady jednogłośnie - bez poprawek- przyjęli Protokół nr I/2020 z Posiedzenia Rady 
Osiedla z dnia 7 września 2020 r. 
 
Ad 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla 
Renata Wardecka poinformowała o zasadach wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla,  
a następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatur.  
Grzegorz Arent na tę funkcję zgłosił swoją kandydaturę. W związku z brakiem innych kandydatur, 
Przewodnicząca Rady zamknęła listę zgłoszeń i wniosła o powołanie komisji skrutacyjnej.  
 
W skład komisji skrutacyjnej weszli: Maciej Banaszak, Beata Flazińska i Dariusz Rawa. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do komisji skrutacyjnej o przygotowanie kart do 
głosowania i przeprowadzenie głosowania. 
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej – Maciej Banaszak, przedstawił protokół z głosowania tajnego,  
a  Przewodnicząca Rady poinformowała o wyborze Grzegorza Arenta na funkcję Wiceprzewodniczącego 
Rady Osiedla. 
 
Ad. 5. Wybór Sekretarza Rady Osiedla 
 
Przewodnicząca Rady Renata Wardecka,  poinformowała o zasadach wyboru na funkcję Sekretarza 
Rady Osiedla, po czym zwróciła się do członków Rady o zgłoszenie kandydatur. 
 
Na funkcje tę wysunięta została kandydatura Izabeli Wasilewskiej - Kośli. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Renata Wardecka ponownie zwróciła się do komisji skrutacyjnej 
o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.  
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół z głosowania tajnego, a Przewodnicząca Rady 
poinformowała  o wyborze Izabeli Wasilewskiej – Kośla na funkcję  Sekretarzem Rady Osiedla. 
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Ad. 6 Wybór Zarządu Osiedla 
 
Przewodnicząca Rady wystąpiła o głosowanie za ilością członków Zarządu. Zgłoszony został wniosek o 
powołanie do Zarządu Osiedla dwóch Członków. Następnie wniosek został poddany pod głosowanie. 
Po podliczeniu głosów i przekazaniu protokołu Przewodnicząca Rady ogłosiła, że członkowie Rady 
głosowali „za” dwoma członkami Zarządu dodatkowo. Następnie przystąpiono do głosowania nad 
wyborem Zarządu Osiedla. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Renata Wardecka - na 
Przewodniczącego Zarządu, Grzegorz Arent – na Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz Izabela 
Wasilewska – Kośla i Maciej Banaszak – na Członka Zarządu. 
 
Komisja skrutacyjna rozdała karty do glosowania, przeprowadziła głosowanie, zliczyła głosy i przekazała 
protokół Przewodniczącej Rady, która ogłosiła, że w skład Zarządu weszli: Renata Wardecka na funkcję 
Przewodniczącego Zarządu, Grzegorz Arent na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu, Izabela 
Wasilewska  - Kośla na funkcję Członka/Sekretarza Zarządu i Maciej Banaszak na funkcję Członka 
Zarządu. 
 
Ad.6. Ustalenie wstępnego harmonogramu posiedzeń spotkań i działań Rady. 
Przewodnicząca zaproponowała, że termin kolejnego posiedzenia Rady zostanie zaproponowany w 
połowie stycznia 2021 i podany do wiadomości oraz akceptacji drogą e-mailo’ową. 
Z uwagi na sytuacje pandemiczną kraju, Wiceprzewodniczący Zarządu - Grzegorz Arent -  
zaproponował, aby spotkania Rady i Zarządu odbywała się również w systemie on-line. Propozycja 
został przyjęta, jako możliwość do ewentualnych, przyszłych ustaleń.  
Informacje o terminach spotkań zamieszczone zostaną na stronie internetowej Rady Osiedla jak 
również w Gazecie Siekierkowskiej i lokalnym portalu.  
 
Ad.7.Budżet partycypacyjny – edycja 2021 – informacje bieżące (Renata Wardecka) 
Przewodnicząca Rady – Renata Wardecka przekazała bieżące informacje nt. budżetu 
obywatelskiego – edycja 2021. W budżecie obywatelskim, każdy mieszkaniec Warszawy może 
zgłaszać projekt lub zagłosować na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu Warszawy. To 
mieszkańcy wymyślają, zgłaszają projekty a następnie wybierają w głosowaniu te pomysły, które 
zostaną zrealizowane.  
 
Harmonogram VIII edycji budżetu to: 

• 1 XII.2020 – 25.I. 2021 – zgłaszanie projektów 

• 26.I. – 4.V.  – ocena projektów 

• 4.V – 31.V – odwołanie od wyników oceny 

• 15.VI – 30.VI – głosowanie nad projektami 

• 15.VII – ogłoszenie wyników 
 
Bieżące informacje o budżecie zamieszczane są na stronie: twojbudzet.um.warszawa.pl   
 
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
Pan Maciej Banaszak zwrócił uwagę na znikającą zieleń na terenie Siekierek. Ciągła budowa nowych 
bloków oraz infrastruktura z tym związana zniszczyła i usunęła znaczną część zieleni. Dotychczas 
Siekierki były enklawą terenów zieleni, teraz diametralnie charakter tego miejsca zmienia się. 
 
Pani Renata Wardecka poinformowała, o toku działań i postępowań w kwestii modernizacji  
ul. Bartyckiej. Nadmieniła o złożeniu pisma do Prezydenta Miasta w sprawie zadeklarowanych przez 
Urząd Miasta konsultacji projektowych. 
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Przewodnicząca poinformowała także o zgłoszonym do niej przez mieszkańców problemie przy ul. 
Niewielkiej, a dokładniej postawionym tam płocie, który uniemożliwia mieszkańcom przejście do 
sąsiednich bloków. Kto, dlaczego i na jakich zasadach postawił ten płot to pytania od mieszkańców, 
na które Rada spróbuje znaleźć odpowiedź kierując zapytanie do Spółdzielni SAM-81 i Urzędu 
Dzielnicy Mokotów.  
 
Ad.9. Zamknięcie obrad 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła II Posiedzenie Rady Osiedla 
Siekierki życząc Radnym Spokojnych i Zdrowych nadchodzących Świąt Bożego  Narodzenia. 
 
 
 

Opracowała:                                                                                
Izabela Wasilewska-Kośla  
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 
 
 
 
 


