
Czy rady osiedli są potrzebne?

Moja ulica, moje osiedle, moja dzielnica. Równy chodnik, zdrowa woda w kranie, dobra komunikacja.
Czy nasze zdanie się liczy, czy mamy wpływ na codzienne sprawy wokół nas? Każdy mieszkający w
naszej dzielnicy zadaje czasem takie pytania szczególnie, gdy coś funkcjonuje nie tak. O tych i innych
sprawach  decyduje  samorząd  dzielnicy,  jednak  aby  dobrze  wypełniał  swoje  zadania  potrzeba
recenzentów, konstruktywnej krytyki oraz bieżącej informacji od przedstawicieli mieszkańców. To oni
zbierają opinie,  wychodzą z pomysłami i  stale przypominają władzy o potrzebach ludzi.  Jest  taka
instytucja, wybierana spośród mieszkańców dla mieszkańców, to rada osiedla. 
Rada Osiedla Starego Rembertowa stanowi wyodrębnioną jednostkę umocowaną w statucie dzielnicy,
która dba o realizację wspólnych interesów społeczności osiedla. Szkoda, że duża część mieszkańców
po prostu nie wie, że rada osiedla funkcjonuje. 
Skuteczna  działalność  rady  osiedla  jest  wtedy  możliwa,  gdy  jednostka  nadrzędna  jaką  jest  rada
dzielnicy i jej zarząd współdziała i wysłuchuje opinie i pomysły płynące od mieszkańców, gdy każdy
ma szansę włączyć się czynnie we współtworzenie osiedla.
Zgodnie ze statutem rady osiedla podstawowym jej celem jest pomoc organom dzielnicy w realizacji
zadań wynikających z ustaw i statutu miasta st. Warszawy, a związanych z zaspokajaniem potrzeb
mieszkańców.  Do  jej  zadań  należą  działania  dotyczące:  tworzenia  więzi  lokalnych;  opiniowania
funkcjonowania  i  rozwoju  infrastruktury  technicznej;  lokalnych  dróg,  chodników  i  parkingów;
oświaty, kultury, sportu, rekreacji; ładu przestrzennego; porządku i bezpieczeństwa; monitorowanie
stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków; zwracanie uwagi na dbałość o mienie dzielnicy; usług
świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta. Tak sformułowane cele rada realizuje głównie
poprzez prawo składania wniosków oraz pism i opinii. Decyzje podejmuje rada dzielnicy, jednakże
głosów mieszkańców w ten sposób wyrażonych z pewnością nie da się tak łatwo pomijać. 
Radni Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” często uczestniczą w posiedzeniach rad naszych osiedli,
wspierają podejmowanie uchwał i stanowisk przez radnych osiedla swoją wiedzą merytoryczną oraz
wielokrotnie  reprezentują  opinie  tych  rad  na  forum  dzielnicowym.  Stowarzyszenie  „Lepszy
Rembertów” gwarantuje w swoim programie współdziałanie i dialog z reprezentantami osiedli w celu
lepszej  realizacji  działań  i  inwestycji  prowadzonych  przez  samorząd.  Przykładem  takiego
współdziałania niech będzie  opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego na
osiedlu Karolówka, gdzie wnioski mieszkańców i stanowisko rady osiedla zostały skutecznie wsparte
przez radnych Agnieszkę Kądeję i Michała Zygę. 
Współpraca na rzecz Rembertowa przynosi korzyści wszystkim, dlatego z pełną odpowiedzialnością
popieram  kandydatów  stowarzyszenia  „Lepszy  Rembertów”,  bo  dają  pewność,  że  nasze  głosy  i
potrzeby, zostaną skutecznie zrealizowane w czasie trwania nadchodzącej kadencji, a nie będą tylko
hasłami do materiałów wyborczych. Chcemy lepszego Rembertowa.   
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