
 
str. 1 

PROTOKÓŁ 
z obrad III posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
w dniu 27 MAJA 2021 r. 

 
 
Posiedzenie Rady odbyło się w Sali Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad III sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 
 

Ad 1. Otwarcie obrad . 
Przewodnicząca Renata Wardecka otworzyła  III 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 2/2020 z II posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia  15 grudnia 2020) 
Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek,  przyjęli  protokół nr 2/2020  z posiedzenia RO, 
w dniu  15 grudnia 2020. 
 
Ad. 4  Budżet partycypacyjny - edycja 2022 - informacje bieżące (Renata Wardecka) 
Przewodnicząca Renata Wardecka przypomniała harmonogram VIII edycji budżetu 
obywatelskiego:  

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

• 26 stycznia – 4 maja 2021, ocena zgłoszonych projektów  

• 4 - 11 maja, odwołania od niedopuszczonych projektów,  

• 15 czerwca - 12 lipca br., głosowanie, 

• 15 lipca br., wyniki głosowania. 
 

Łącznie zgłoszonych zostało 2.199 projektów, z których to 1.368 dopuszczonych zostało do 
głosowania. Wyniki i oceny projektów opublikowane zostały na stronie internetowej: 
https://bo.um.warszawa.pl/  
 
Ad.5 Sprawy bieżące – omówienie zgłoszonych tematów 
Pani Renata Wardecka poinformowała o korespondencji otrzymanej od  Zarząd Transportu 
Miejskiego w sprawie komunikacji miejskiej na Siekierkach. Z analiz przeprowadzonych przez 
ZTM wynika, że aktualnie nie występują problemy przepełnień w autobusach linii obsłu-
gujących ten rejon, a obecna komunikacja  jest w zupełności wystarczającą. Nie ma wiec 
żadnego  racjonalnego uzasadnienia do zwiększania liczby miejsc w pojazdach. Niemniej jednak 
w dalszym ciągu monitorowany będzie stan  komunikacji, a w przypadku przepełnień podjęte 
zostaną działania zaradcze. 
 
Zarząd Dróg Miejskich odniósł się także do pisma w sprawie „uspokojenia” ruchu samocho-
dowego na ul. Bartyckiej. Z pomiarów przeprowadzonych przez ZDM nt. badania prędkości i 
natężenia ruchu wynika, iż  większość kierowców w nieznacznym stopniu  przekracza 
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dozwoloną  prędkość. Z uwagi jednak na kursowanie autobusów komunikacji publicznej na 
ulicy Bartyckiej nie ma możliwości instalacji progów zwalniających.  
 
W kolejnym piśmie Zarząd Dróg Miejskich poinformował iż ustawienie dodatkowej stacji Ve-
turilo na terenie Siekierek nie jest możliwe. Jednakże chcąc zapewnić mieszkańcom Warszawy  
bardziej sprawne funkcjonowanie ruchu rowerowego podpisano kolejną umowę  z firmą War-
szawski Rower Publiczny Veturilo  celem instalacji 300  nowych stacji  standardowych, 10 stacji 
elektrycznych oraz 6 stacji dziecięcych. 
 
Ad. 6 Wolne wnioski 
Pan Dariusz Rawa zwrócił uwagę na znak „zakazu jazdy  rowerem”  na Wale Wiślanym w oko-
licach żwirowni.  Stojący tu zakaz jest całkowicie  bezpodstawny, a rowerzyści jadący w kie-
runku Wilanowa masowo ignorują  zakaz. Wychodząc naprzeciw życzeniom cyklistów, Rada 
wystosuje  pismo do Zarządu Wód Polskich z prośbą o zniesienie tego ograniczenia.   
 
Pani Renata Wardecka poinformowała, że najbliższym czasie zainstalowana zostanie  skrzynka 
korespondencyjna  dla  mieszkańców Siekierek. W ten sposób osoby nie posługujący się  
komputerem będą mogły przekazywać/składać korespondencję skierowaną  do Rady Osiedla.  
Kwestia lokalizacji skrzynki  jest w tej chwili ustalana. Prawdopodobnie  będzie  to słupek na 
przy wejściu do  Domu Kultury Dorożkarnia.  
 
Rada wystosuje również pismo do Poczty Polskiej  w sprawie zamontowania pocztowej  
skrzynki na  listy. Parę lat temu skrzynka taka wisiała na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Po 
jakimś czasie  z  niewiadomych powodów zdjęto ją.  
 

Ad. 7. Zamknięcie obrad 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła  III posiedzenie Rady 
Osiedla Siekierki, a termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony w korespondencji  
e-mail’owej. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


