
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 03 listopada 2011 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
znak: zarz ądzenie4311-2010/01/2011 
 
Dotyczy:  określenia wydział merytoryczny występującego w załączniku do zarządzenia nr 4311/2010 
z 16 marca 2010 r. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 Uprzejmie proszę o określenie jaki wydział należy rozumieć pod pojęciem wy-
dział merytoryczny, które występuje w załączniku do zarządzenia nr 4311/2010 z 16 
marca 2010 r. 
  
 Z treści załącznika wynika, że pod mianem wydziału merytorycznego kryje się 
wydział infrastruktury, środowiska lub inny, różny od wydziałów: budżetowo-
księgowego lub wydziału prawnego, które na początku procedury (np. par. 6) okre-
ślają przedmiot wierzytelności i następnie przekazują informacje do wydziału budże-
towo-księgowego, który jest właściwy do prowadzenia wszelkich postępowań windy-
kacyjnych, sądowych, egzekucyjnych dla należności, które powinny zasilać budżety 
dzielnic m.st.Warszawy. Jednakże z dalszej treści załącznika (np. par. 21) wynika, że 
ponowne pojęcie wydziału merytorycznego nie odnosi się do tego samego wydziału, 
który był tak zdefiniowany w par. 6 przytoczonego załącznika do rozporządzenia. Za-
pewne chodzi o delegatury Biura Spraw Obywatelskich lub Biura Działalności Go-
spodarczej i Zezwoleń. Proszę o potwierdzenie tego toku rozumowania. W par. 23 
wydział merytoryczny to znów jest wydział, o którym mowa w par. 6, ale już w par. 26 
właściwy wydział merytoryczny to zapewne wydział inny niż wydział określony w par. 
6 i prawdopodobnie jest to np. wydział prawny. Również proszę o potwierdzenie tego 
toku rozumowania. 
 
 W celu rozwiania wszystkich wątpliwości, proszę o przyporządkowanie w po-
szczególnych paragrafach załącznika do rozporządzenia nr 4311/2010 z 16 marca 



2010 r., w których jest mowa o wydziale merytorycznym, konkretnych wydziałów, któ-
re istnieją w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. 
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