
Warszawa, dnia 19 września 2011 r. 

 

 

 

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

wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy do 

Przewodniczącego o zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy, Prezydenta m. st. Warszawy oraz 

wiceprezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnego za oświatę. 

Przesyłamy proponowany porządek obrad wraz z uchwałami. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  

  



Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Białołęka: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat bieżącej sytuacji oświatowej w 

Białołęce. 
4. Przedstawienie radnym przez Zarząd Dzielnicy i Prezydenta m. st. 

Warszawy informacji o wynikach tegorocznego naboru dzieci do 
przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie przy naborze 
dzieci do przedszkoli (wiosna 2012) dodatkowych kryteriów określających 
kolejność przyznawania miejsc w przedszkolach publicznych. 

6. Przedstawienie przez Prezydenta m. st. Warszawy informacji o 
infrastrukturze oświatowej dzielnicy na tle innych dzielnic m.st. Warszawy 
(porównanie liczby żłobków, przedszkoli i szkół w zestawieniu z danymi 
demograficznymi). 

7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie dodatkowych 
środków w WPF dla dzielnicy Białołęka na kolejne inwestycje oświatowe 
niezbędne w przyszłych latach. 

8. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z aktualnych przygotowań do realizacji 
nowych szkół w dzielnicy Białołęka ujętych w WPF na lata 2011-2014. 

9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
wniosku do Zarządu Dzielnicy Białołęka o podjęcie działań zmierzających 
do umieszczenia w WPF m. st. Warszawy dodatkowych zadań 
inwestycyjnych dotyczących budowy gimnazjów i liceów na terenie 
dzielnicy Białołęka. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Zakończenie obrad. 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2011 roku 
 
w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie przy kolejnym naborze 

dzieci do przedszkoli (wiosna 2012) dodatkowych kryteriów określających kolejność 
przyznawania miejsc w przedszkolach publicznych. 

 
 
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 

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

Warszawy o uwzględnienie przy naborach dzieci do przedszkoli, przeprowadzanych w roku 

2012 i latach kolejnych, dodatkowych kryteriów określających kolejność przyznawania miejsc 

w przedszkolach publicznych, takich jak: 

1. Zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają się 

o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie przez obojga rodziców dziecka 

podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

2. Zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają się 

o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie jedynie przez jednego z rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

3. Zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają się 

o przyjęcie dziecka do przedszkola i nie odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

4. Zamieszkiwanie jednego z rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

5. Zamieszkiwanie jednego z rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie jedynie przez jednego z 

rodziców dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

6. Zamieszkiwanie jednego z rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i nie odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

7. Brak zamieszkania obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 
                                                 
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  
 



8. Brak zamieszkania obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie jedynie przez jednego z 

rodziców dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

9. Brak zamieszkania obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i nie odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

w taki sposób, aby powyższe kryteria były uwzględniane w naborze dzieci do przedszkoli 

jako jedne z decydujących o przyjęciu dzieci do przedszkoli w dzielnicach. 

 

§ 2 
Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. 
Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ). 
 

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

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



Uzasadnienie 

 
 Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że sprawiedliwym jest przyznawanie miejsc w 

publicznych przedszkolach dla rodziców, którzy w pełni wspierają rozwój dzielnicy poprzez swoje 

mieszkanie na jej terenie i odprowadzanie do budżetu m. st. Warszawy podatków. Każda dodatkowa 

osoba dorosła zamieszkała w Warszawie i odprowadzająca na jej terenie podatki, to według 

szacunków ok. 3000 zł dodatkowych wpływów w budżecie miasta. W sytuacji, gdy wiele osób 

dorosłych w Warszawie nie jest w niej zameldowanych i/lub nie odprowadza na jej terenie podatków, 

zasadne jest aby uzależnić możliwość korzystania przez mieszkańców z usług przedszkoli 

publicznych finansowanych przez m. st. Warszawę także od kryteriów zamieszkania/płacenia 

podatków na terenie Warszawy. 

Rada Dzielnicy Białołęka zdaje sobie sprawę z faktu, że powyższy wniosek jest awangardowy 

w Warszawie, dlatego też kieruje go do Prezydenta m. st. Warszawy odpowiednio wcześnie, aby 

miasto Warszawa mogło opracować szczegółowe założenia kryteriów kolejnego naboru dzieci do 

przedszkoli po przeanalizowaniu wniosku Rady Dzielnicy i wniosek uwzględnić, uwzględnić po 

modyfikacji lub odrzucić. 



Uchwała Nr 

Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
z dnia ………………… 2011 roku 

 
w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie dodatkowych środków w 
WPF dla dzielnicy Białołęka na kolejne inwestycje oświatowe niezbędne w przyszłych latach. 
 
 
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. zm2.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

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

Warszawy o przyznanie dodatkowych środków w WPF m. st. Warszawy dla dzielnicy 

Białołęka z przeznaczeniem na budowę nowych przedszkoli i szkół na terenie dzielnicy 

Białołęka. 

 
§ 2 

Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. 
Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ). 
 

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

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

                                                 
2 2 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 

 
Z aktualnych danych demograficznych wynika, że średnio każdy rocznik zameldowanych 

dzieci urodzonych w latach 2006 – 2010 liczy ponad 1700 dzieci. Jednakże średnia liczba dzieci z 

rocznika nie oddaje prawdziwej sytuacji demograficznej w dzielnicy. Na najbardziej zabudowanych 

terenach dzielnicy (osiedla Tarchomin, Nowodwory i Derby) liczba dzieci z każdego rocznika znacznie 

przekracza liczbę przewidzianych dla tych dzieci miejsc w publicznych placówkach oświatowych, 

zarówno przedszkolnych, jak i szkolnych. 

Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że w najbliższym czasie na terenie dzielnicy Białołęka 

konieczne jest rozpoczęcie nowych inwestycji oświatowych tak, aby zaspokoić potrzeby 

mieszkańców, tj. przynajmniej 2 szkół (oprócz tych już ujętych w WPF) oraz 2 przedszkoli. 



Uchwała Nr 

Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
z dnia ………………… 2011 roku 

 
w sprawie wniosku do Zarządu Dzielnicy Białołęka o podjęcie działań zmierzających do 
umieszczenia w WPF m. st. Warszawy dodatkowych zadań inwestycyjnych dotyczących 

budowy gimnazjów i liceów na terenie dzielnicy Białołęka. 
 
 
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. zm3.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Zarządu Dzielnicy Białołęka o podjęcie starań w 

zakresie umieszczenia w WPF m. st. Warszawy budowy przynajmniej jednego gimnazjum i 

jednego liceum na terenie dzielnicy w latach 2012 - 2015. 

 
§ 2 

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Dzielnicy Białołęka. 
 

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

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

                                                 
3 3 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 

 
Obecnie na terenie dzielnicy brakuje miejsc w gimnazjach i liceach. Istniejące szkoły nie są w 

stanie zaspokoić potrzeb oświatowych dzieci i młodzieży w zakresie edukacji gimnazjalnej i średniej. 

Z danych demograficznych wynika, że w nadchodzących latach przepełnione będą gimnazja na 

Tarchominie i Nowodworach oraz niezbędne będzie dodatkowe gimnazjum na Zielonej Białołęce. 

Podobnie sytuacja wygląda z liceami – w dzielnicy istnieje zaledwie jedno liceum, co sprawia, że 

młodzież musi dojeżdżać do szkół średnich do innych dzielnic. 

W związku z powyższym zasadne jest, aby Zarząd Dzielnicy podjął działania dotyczące 

umieszczenia w WPF m. st. Warszawy zadań budowy gimnazjów i liceów na terenie dzielnicy 

Białołęka. 


