
Warszawa, dnia 07 grudnia 2010 r. 

 

 

 

My, niŜej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka 

projekt uchwały dotyczący zwiększenia środków przyznanych przez miasto na zimowe 

utrzymanie ulic w dzielnicy Białołęka w roku 2010. 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad sesji Rady Dzielnicy 

Białołęka w dniu 07 grudnia 2010 r., a jeśli jest to niemoŜliwe, o ujęcie punktu związanego z 

ww. uchwałą do porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia …… grudnia 2010 roku 
 

w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie ulic i 
chodników w Dzielnicy Białołęka w roku 2010. 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm1.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

W związku z obecnymi warunkami atmosferycznymi oraz faktem, Ŝe Dzielnica 

Białołęka ma przyznany na całoroczne utrzymanie 160 km ulic budŜet w wysokości 

1,2 mln zł, Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy oraz 

Rady m.st. Warszawy o zwiększenie budŜetu Dzielnicy w zakresie utrzymania ulic o 

dodatkową kwotę 3,6 mln zł do 4,8 mln zł w roku 2010. 

 
§ 2 

Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. 
st. Warszawy, radnym Rady m. st. Warszawy wybranym z Dzielnicy Białołęka. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 

                                                 
1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787  
 



Uzasadnienie 

 
 
 

 Białołęka ma jedną rozleglejszych sieci ulicznych miasta (ok. 164 km ulic) do 

utrzymania. Kwota 1,2 mln zł pozwala przeznaczyć na utrzymanie 1 m bieŜącego ulicy kwoty 

ok. 7,5 zł (tj. ok. 63 gr miesięcznie). Ponadto z pierwotnej kwoty 1,2 mln zł przeznaczonych 

na rok 2010, ponad 2/3 środków wydatkowano na utrzymanie ulic w początkowych, 

zimowych miesiącach br, tj. styczeń – marzec. Proponowane zwiększenie budŜetu w 

zakresie utrzymania ulic pozwoli przeznaczyć na bieŜące utrzymanie 1 m bieŜącego ulicy 

kwoty ok. 2,52 zł miesięcznie. Przyczyni się to do polepszenia standardu utrzymania juŜ 

istniejących ulic, a tym samym bezpieczeństwa mieszkańców. 

 
 


