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PROTOKÓŁ 
z obrad IV posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
w dniu 24 LISTOPADA 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  IV 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 3/2021 z III posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia  27 maja 2021) 
Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek,  przyjęli  protokół nr 3/2021  z posiedzenia RO, 
w dniu  27 maja 2021. 
 
Ad. 4  Budżet partycypacyjny - edycja 2023 - informacje bieżące (Renata Wardecka) 
Przewodnicząca Renata Wardecka przypomniała przestawiła harmonogram IX edycji budżetu 
obywatelskiego, a także zgłoszony jej (przez mieszkankę) temat projektu obywatelskiego 
„Zielony Mokotów – nowe drzewa antysmogowe wzdłuż al. Polski Walczącej”, który to nie do 
końca zgodnie z zamysłem autorki został zrealizowany. Niezgodność ta dotyczyła miejsca 
dokonanych nasadzeń drzew, które zostały dokonane nie w tym miejscu, które wskazała 
autorka pomysłu.      
 
Ad.5 Sprawy bieżące – omówienie zgłoszonych tematów 
Pani Renata Wardecka poinformowała o działaniach, jakie – jako Rada Osiedla wraz 
przedstawicielami mieszkańców – podjęliśmy na przestrzeni minionego roku w temacie 
modernizacji ulicy Bartyckiej, a dokładniej  o przekonywaniu miasta, co do przeskalowania 
siekierkowskiej arterii. Udało się - przy przychylności radnych - doprowadzić do kilku spotkań 
w ratuszu, a w obliczu zmian personalnych i wykonawczych wróciła realna nadzieja na uznanie 
naszych racji. Nasze oczekiwania w dużej mierze znalazły odniesienie w wytycznych Miasta do 
opracowania dokumentacji projektowej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta by ten mógł 
ogłosić nowy przetarg na wybór projektanta inwestycji. 17 listopada br. na spotkaniu z 
przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację tej inwestycji drogowej 
uzyskaliśmy informacje dotyczące czasu i kształtu przebudowy ulicy Bartyckiej, a także 
zapewnienie, że będziemy regularnie informowani o przebiegu prac projektowo-remontowych. 
 
Pani Renata Wardecka powróciła także do tematu zgłoszonego do Burmistrza Dzielnicy 
Mokotów – Pana Rafała Miastowskiego odnośnie wytyczenia strefy zamieszkania na ul. 
Siekierkowskiej.  Jeszcze raz przypomniana została odpowiedź Pana Burmistrza w tej sprawie 
(z dnia 15.09.2021) i jednogłośne przyznanie przez wszystkich radnych, że jest ona 
niezadowalająca. Dlatego też raz jeszcze zostanie skierowane w tej sprawie pismo do Zarządu 
Dzielnicy. 
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Ad. 6 Wolne wnioski 
 
Pani Renata Wardecka – zaproponowała powrót do tematu hałasu na Siekierkach i zwrócenie 
się – w pierwszych miesiącach nowego roku - o przeprowadzenie ponownego  pomiaru hałasu 
w Pasie przy trasie Siekierkowskiej. 
 
Pan Maciej Banaszak - w perspektywie ram czasowych, przyjętych w sprawie modernizacji  
ul. Bartyckiej podniósł temat  stworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Rodzynkowej. Wskazał, 
że powinniśmy przyjrzeć się drobnym zmianom, które można lub trzeba wprowadzić dla 
zwiększenia bezpieczeństwa w najbliższych 2 latach. 
 
Pan Dariusz Rawa powrócił do tematu „zakazu jazdy rowerem” na Wale Wiślanym w okolicach 
żwirowni, a nadto do pomysłu/możliwości utwardzenia samego wału na ww. odcinku 
rowerowym.  
 
Pani Renata Wardecka – przedstawiła temat defibrylatora – zgłoszony przez jednego  
z mieszkańców i możliwość instalacji takiego urządzenia w jednym z nowopowstałych osiedli, 
tam gdzie jest najlepsza przestrzenna dostępność i gdzie jest całodobowa ochrona. Temat 
zostanie sprawdzony co do ew. możliwości. 
 
 

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

Opracowała:                                                                                
pod nieobecność Izabeli Wasilewskiej-Kośla  
Renata Wardecka                                                        

 
 
 
 
 


