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Wniosek NR 298 

 Sprawuj�c mandat radnego składam wniosek w sprawie: 

Nadania fragmentowi ulicy (obecna nazwa ul. Kwietniowa) nowej nazwy. 

W ostatnim czasie zgłosił si� do mnie reprezentant mieszka�ców Zachodniej Choszczówki 

(obszar ograniczony: torami kolejowymi, ul. Chlubn�, płotem oczyszczalni �cieków Czajka – ul. 

Parcelacyjn� i ul. Mehoffera), który zwrócił uwag� na �lepo zako�czon� ulic� Kwietniow� i odchodz�cy 

od niej si�gacz, ł�cz�cy si� z ul. Chlebow�. Si�gacz ten znajduje si� na działkach nr 40/6 (fragment 

ł�cz�cy si� z ul. Chlebow�), 40/7 i 70 z obr�bu 4-02-12. 

Ten fragment ul. Kwietniowej nie ma numeracji. Obecnie na rogu ul. Chlebowej i si�gacza (Kwietniowej) 

budowany jest dom, ale tak�e nie ma jeszcze numeru docelowego. 

Prosz� o sprawdzenie mo�liwo�ci zmiany nazwy tego odcinka ulicy – proponowana nazwa: ul. 

Marcowa – w ten sposób ul. Kwietniowa miałaby przebieg południkowy, a si�gacz otrzymałby now�

nazw�. 

                     Wojciech Tumasz 



Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej i Porz�dku Publicznego 

Rady Dzielnicy Białoł�ka m. st. Warszawy 

w dniu 28 lutego 2013 r. 

Porz�dek obrad: 

1. Rozpocz�cie obrad. 

2. Przedstawienie porz�dku obrad. 

3. Przyj�cie porz�dku obrad. 

4. Przyj�cie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Statutowej i Porz�dku 

Publicznego i Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia z 08.10.2012 r. 

5. Uchwała Komisji Statutowej i Porz�dku Publicznego w sprawie nadania nazwy rondu 

w Dzielnicy Białoił�ka (zał. nr 1). 

6. Pismo Burmistrza Piotra Smoczy�skiego do Delegatury Biura Gospodarki 

Nieruchomo�ciami dotycz�ce wniosku Komisji Statutowej i Porz�dku Publicznego  

z 21.01.2013 r. (zał. nr 2). 

7. Interpelacja radnego Wojciecha Tumasza w sprawie nadania nowej nazwy 

fragmentowi ulicy Kwietniowej (zał. nr 3). 

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 

9. Przyj�cie protokołu. 

10. Zako�czenie obrad. 

Ad. pkt. 2.

Przewodnicz�ca przedstawiła porz�dek obrad. 

Ad. pkt. 3.

W głosowaniu Komisja jednogło�nie przyj�ła porz�dek posiedzenia. 

Ad. pkt. 4.

Komisja jednogło�nie przyj�ła protokół posiedzenia poł�czonych Komisji z dnia 08.10.2012 r. 

Ad. pkt. 5.

Przewodnicz�ca przedstawiła projekt uchwały wg. zał. nr 1. 

Radny Z. Madziar sprzeciwił si� nadaniu proponowanej nazwy, zaproponował nadanie nazwy 

u�ywanej zwyczajowo. 

W dyskusji przeciwny pogl�d wyraziła radna E. �witalska i A. Majchrzak. 

Radny W. Tumasz postawił wniosek o nadanie nazwy fragm. Trasy Mostu Północnego 

proponowanego patrona . Inny wniosek przedstawił radny Z. Madziar, zaproponował nadanie 

nazwy tego patrona dla nowej ulicy bocznej od Milenijnej mi�dzy �mielowsk�, a Pomorsk�. 
Radny J. Smoczy�ski i radny P. Tyburc poparli projekt uchwały. 

Przewodnicz�ca poddała pod głosowanie, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt (7 osób 

za, 2 osoby wstrzymały si�). 

Ad. pkt.6.

Komisja zapoznała si� z pismem Burmistrza Smoczy�skiego. 

Ad. pkt. 7.

Radny W. Tumasz przedstawił wniosek o zmian� nazwy ulicy bocznej od Kwietniowej, 

zaproponował nazw� Marcowa (przebieg opisany w zał�czniku nr 3). 

Radna E. �witalska zwróciła uwag�, �e pismo nie zawiera informacji, czy nie ma tam 



zameldowanych mieszka�ców. 

Przewodnicz�ca sformułowała wniosek do Zarz�du, czy zmiana nazwy dla tego odcinka ulicy 

nie spowoduje konieczno�ci zmiany adresów? 

Ad. pkt. 8.

1. Radny W. Tumasz – zapytał jak post�puj� prace nad statutami rad osiedli. 

2. Radny Tumasz zapytał o post�p prac nad nadaniem nazwy trasy Mehoffera Bis  

od Parcelacyjnej do Mehoffera.  

Przewodnicz�ca Komisji 

    Statutowej i Porz�dku Publicznego 

 Magdalena Roguska 
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Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej i Porz�dku Publicznego 

Rady Dzielnicy Białoł�ka m. st. Warszawy 

w dniu 7 maja 2013 roku 

Porz�dek obrad:

1. Rozpocz�cie obrad 

2. Przedstawienie porz�dku obrad 

3. Przyj�cie porz�dku obrad 

4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białoł�ka m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania 

zmian w Statucie m. st. Warszawy – druk nr 251 (zał. nr 1) 

5. Wolne wnioski i sprawy wniesione 

6. Przyj�cie protokołu 

7. Zako�czenie posiedzenia 

Ad 1 i ad 2

Przewodnicz�ca Komisji otworzyła posiedzenie, stwierdziła kworum i przedstawiła porz�dek 

obrad Komisji. 

Ad 3

Porz�dek przyj�to jednogło�nie. 

Ad 4

Burmistrz A. Grzegrzółka pokrótce przedstawił projekt uchwały ws. opinii do zmian  

w Statucie (zał. nr 1). Projekt nie zakłada istotnych zmian dla dzielnicy. Jedn�  
z najwa�niejszych zmian jest mo�liwo�� tworzenia nowych dzielnic na wniosek 30% 

mieszka�ców danego terenu. 

Radny Tumasz stwierdził, �e podniesiony jest próg procentowy z 5 do 10% przy inicjatywie 

tworzenia Rady Osiedla – proponuje obni�enie z 5 do 3%. 

- 15000 podpisów obywateli zast�pi� 1% maj�cym czynne prawo wyborcze przy inicjatywie 

uchwałodawczej i sformułował to jako 2 wnioski. 

Głos zabrał Jerzy Smoczy�ski: § 43 a) zmiana niekorzystna dla dzielnic – zgłosił sprzeciw,  

równie� co do § 44 – gdzie jak twierdzi radny odbierane s� dzielnicy kompetencje  

m.in.: prowadzenie �łobków, ewidencja ludno�ci, rejestracja pojazdów i zgłosił jako wniosek: 

wykre�li� §43a a w: 44 pkt 5 c) - aby nie wykre�la�, pkt 9) geodezja i kartografia, pkt 16, 17 

ewidencja ludno�ci. 

Burmistrz A. Grzegrzółka ustosunkował si� do powy�szych wniosków i stwierdze�. Wyraził 

pogl�d, �e korzystniej zapisa� m.in. liczb� a nie % ludno�ci maj�cej prawo zgłoszenia 

inicjatywy uchwałodawczej. 

Stwierdził, �e § 43 i § 44 nie zmieniaj� obecnego stanu prawnego i faktycznego. Wskazana 

przez radnego J. Smoczy�skiego działalno�� prowadzona jest obecnie od 2002  

za po�rednictwem delegatur z wyj�tkiem Biura/Wydziału Działalno�ci Gospodarczej. 

Przewodnicz�ca Komisji odczytała pismo Klubu PiS (zał. 2) z proponowanymi poprawkami 

do projektu zmian w statucie miasta i rozdała je członkom Komisji, poniewa� nie było  

na posiedzeniu przedstawiciela Klubu PiS. Przewodnicz�ca powiedziała, �e jest w posiadaniu 

opinii prawnej opiniuj�cej negatywnie zgłoszone poprawki. 

Radny W. Tumasz zgłosił wniosek o przerw� 15 min.  

Radny P. Tyburc zgłosił kontrpropozycj�

za – 2, przeciw – 5, wstrz. – 1 – wyniki głosowania za przerw�
Wniosek o przerw� upadł. 
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Wniosek 1 W. Tumasza 

za – 2, przeciw – 7, wstrz. – 0 

Wniosek 2 W. Tumasza 

za – 2, przeciw – 6, wstrz. - 1 

Wniosek 3 J. Smoczy�skiego wykre�lenie § 43a 

za – 2, przeciw – 7, wstrzym. – 0 

Wniosek 4 J. Smoczy�skiego - nie wykre�lanie § 44 pkt c, pkt 9, pkt 16, 17  

za – 3, przeciw – 6, wstrz. – 0 

Głosowanie cało�ci projektu uchwały: 

6 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrz. 

Ad 5

1. Radny W. Tumasz stawia pytanie: dlaczego nie zostały przygotowane materiały  

ws. zmiany nazwy fragmentu ul. Kwietniowej przebiegaj�cego od ul. Kwietniowej  

do ul. Chlebowej. 

2. Dlaczego na posiedzenie Komisji nie przygotowano �adnych materiałów dot. nadania 

oficjalnej nazwy istniej�cej nazwy pomi�dzy ul. Mehoffera i Parcelacyjn�. 

Ad 6, 7

Protokół odczytano i przegłosowano jednogło�nie. 

Przewodnicz�ca Komisji 

    Statutowej i Porz�dku Publicznego 

 Magdalena Roguska 




