
Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. 

 

 

Uchwała w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych dla 
dzielnicy Białołęka w latach 2011-2012 z przeznaczeniem na przyśpieszenie budowy 
szkół podstawowych na terenie dzielnicy Białołęka, została ujęta w porządku obrad 
sesji Rady Dzielnicy Białołęka, która odbyła się 21 lutego 2011 r. 

Na początku obrad na wniosek radnej PO - p. ElŜbiety Świtalskiej, uchwała 
została zdjęta z porządku obrad (14 głosów za: IMB, PO i SLD, 5 głosów przeciw: 
Gospodarność, PiS, 1 wstrzymująca się: Gospodarność). 
 

Jako uzasadnienie, podano fakt, Ŝe uchwała zawiera błędy formalne oraz Ŝe 
nie ma w niej wskazanych konkretnych kwot, co nie powinno mieć miejsca.  
 

Wojciech Tumasz odpowiedział, Ŝe uchwała przeszła pełną procedurę przed 
dopuszczeniem jej pod obrady i uzyskała pozytywne opinie wydziału prawnego 
dzielnicy i głównej księgowej. 

Inny radny argumentował, ze uchwała ma charakter intencyjny i w związku z 
tym nie muszą widnieć w niej konkretne kwoty. 

 
Uchwała mimo to została zdjęta z porządku obrad. 

 
 
 
 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia …… grudnia 2010 roku 
 

w sprawie wyciągnięcia przez Prezydenta m.st. Warszawy konsekwencji wobec 
MPWiK w związku z prowadzoną budową kolektora ściekowego do Czajki. 

 
 
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 niedotrzymywaniem przez Wykonawcę kolektora ścieków kolejnych 

terminów przywracania do ruchu poszczególnych skrzyŜowań / ulic na terenie 

dzielnicy Białołęka, zajętych pod budowę studni rewizyjnych kolektora DN2800, Rada 

Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. 

Warszawy o nieprzyznawanie nagród rocznych dla Prezesa MPWiK i osób 

odpowiedzialnych w MPWiK za terminowe realizowanie prac przy kolektorze. 

 
§ 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 

 
 
 

 W 2010 r. MPWiK rozpoczął prace przy budowie kolektora dosyłowego ścieków do 

Czajki. Trasa kolektora o długości ponad 5,5 km przebiegająca pod ruchliwymi ulicami i 

skrzyŜowaniami w Białołęce stanowi bardzo duŜe utrudnienie dla mieszkańców. 

Przedstawiciele MPWiK wprowadzili takŜe w błąd mieszkańców dzielnicy wielokrotnie 

podając publicznie nieprawdziwe dane dotyczące czasu budowy kolektora pod ul. 

Myśliborską, Produkcyjną i Modlińską. Tym samym ulice te były niedostępne dla ruchu 

mieszkańców przez znacznie dłuŜszy czas, co z kolei powodowało wymierne straty czasu 

mieszkańców przy dojazdach do pracy, czy szkół. Nadmienić naleŜy, Ŝe do dziś zamknięty 

jest odcinek ul. Myśliborskiej przy skrzyŜowaniu z ul. Światowida oraz skrzyŜowanie ul. 

Modlińskiej i Produkcyjnej. Ponadto budowa kolektora dosyłowego spowodowała liczne 

zniszczenia nawierzchni ulic: Modlińskiej i Myśliborskiej w postaci uskoków podłuŜnych i 

zapadnięć – do dziś nie usuniętych. 

 W związku z powyŜszym Rada Dzielnicy uznaje za zasadne Ŝądanie 

nieprzyznawania nagród rocznych prezesowi MPWiK i osobom nadzorującym z ramienia 

MPWiK prace przy kolektorze. 


