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Stanowisko Radnych Klubu Razem dla Białołęki 
w sprawie projektu załącznika dzielnicowego                                               

do 
projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 

w części dotyczącej dzielnicy Białołęka 

 

               Klub Radnych Razem dla Białołęki po analizie projektu załącznika dzielnicowego 
do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej dzielnicy 
Białołęka wyraża swoją dezaprobatę wobec planowanych wydatków bieżących oraz 
majątkowych, jak również w stosunku do prognozowanych dochodów dzielnicy Białołęka. 

Wydatki bieżące dzielnicy Białołęka przewidywane na 2018 rok w wysokości są na 
poziomie 408 294 954 zł, tj. są niższe od obecnie wykonanych wydatków dzielnicy za                  
2017 r., które aktualnie wynoszą ponad 428 000 000 zł (różnica niemal 5%). Wobec stałego 
wzrostu liczby mieszkańców naszej dzielnicy (o ok. 3-4% rocznie), trudno przypuszczać żeby 
wydatki bieżące dzielnicy Białołęka w 2018 r. tak drastycznie zmalały w stosunku do 
obecnych wydatków 2017 r. Na dowód należy przytoczyć ogólną tendencję tych wydatków         
w sferze edukacji i rodziny, które ze względu na ciągły przyrost najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy będą rosły, determinując ogólną kwotę wydatków bieżących dzielnicy. 

Ciągły wzrost liczby mieszkańców dzielnicy Białołęka (obecnie ponad 116.000 
mieszkańców – opracowanie GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym) oraz 
sukcesywne realizacje inwestycji, muszą pociągać za sobą także wzrost wydatków 
przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury dzielnicy w stanie niepogorszonym. 
Tymczasem środków przeznaczonych na ten cel, może nie wystarczyć na cały rok. 
Dynamiczny rozwój dzielnicy Białołęka, to także stały wzrost liczby spraw, którymi musi 
zajmować się nasz lokalny urząd dzielnicy, jednocześnie w planach budżetowych nie 



odzwierciedla się właściwie koniecznego wzrostu nakładów finansowych na administrację 
publiczną w dzielnicy Białołęka. 

Jednak najjaskrawszym przykładem życzeniowości projektu budżetu dzielnicy 
Białołęka jest plan wydatków majątkowych dzielnicy. Planowane są w 2018 r. wydatki m.in. 
na szkoły przy ul. Gerberowej oraz  w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w łącznej 
kwocie 22,5 mln zł, tymczasem w obu ww. inwestycjach nie ma ani pozwolenia na budowę, 
ani wykonanego projektu budowlanego, a nawet wybranego wykonawcy prac projektowych              
i niezbędnych do realizacji gruntów (w przypadku szkoły przy ul. Gerberowej). Wszystko to 
sprawia, że uważamy założony poziom wydatków na te dwie wskazane inwestycje za 
życzeniowy, który ma za zadanie przykryć nieudolność władz dzielnicy odpowiedzialnych za 
realizację tych inwestycji. 

Jednocześnie nierealne zadysponowanie środków na wyżej opisane inwestycje, nie 
tylko na rok 2018, ale i 2019 sprawia, że w planie wydatków majątkowych dzielnicy nie ma 
ujętych innych niezbędnych inwestycji, jak np. budowy szkół średnich na Białołęce, kolejnej 
szkoły podstawowej, np. w rejonie ul. Lewandów, dzięki którym być może w perspektywie   
3-4 najbliższych lat w końcu udałoby się opanować problem nauki w szkołach od wczesnych 
godzin porannych (np. 7:10), do późnych godzin popołudniowych (18:00). Nie zauważyliśmy 
także w planie wydatków majątkowych inwestycji średnionakładowych w zakresie 
rozbudowy istniejącej już bazy placówek edukacji. Mamy na myśli wdrożenie pakietu 
inwestycyjnego dla białołęckiej oświaty poprzez możliwość rozbudowy: 

SP 110 w istniejących granicach terenu, na którym znajduje się szkoła, o przy najmniej 8 sal 
lekcyjnych oraz przebudowę świetlicy. Miejsce na rozbudowę budynku jest, np. w kierunku 
działki 4/1. Dodajemy, że SP 110 wymaga także budowy sali gimnastycznej. 

SP 344 w istniejących granicach terenu możliwa jest rozbudowa powierzchni stołówki i jej 
nadbudowa o 2 piętra, z przeznaczeniem dodatkowej kubatury na sale lekcyjne, w liczbie 
przynajmniej czterech sal. 

SP 366 w istniejących granicach terenu konieczna jest budowa sali sportowej, a także 
możliwa jest budowa dodatkowych budynków w formie przybudówek do budynku dawnego 
gimnazjum nr 123, w których można by było zlokalizować przynajmniej 12 sal lekcyjnych, 
świetlice szkolne oraz potrzebne dodatkowe gabinety lekarskie. 

SP 154 w istniejących granicach terenu można zbudować w miejscu obecnego asfaltowego 
placu dodatkowe skrzydło szkoły, a nieznacznie zmieniając plan miejscowy, możliwe byłoby 
powiększenie terenu szkoły w stronę lasu, na którym należałoby zbudować nowe boiska 
szkolne, obecne przykrywając balonem, aby możliwe było jego wykorzystanie także zimą. 

W proponowanym budżecie dzielnicy Białołęka brakuje też długo oczekiwanych przez 
mieszkańców, a wielokrotnie obiecanych inwestycji, takich jak: 

a) dokończenie przebudowy ul. Topolowej (na odc. ul. Pasłęcka – ul. H. Ordonówny), na 
co mieszkańcy oczekują od przynajmniej 12 lat. 



b) budowa ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. H. Ordonówny (odc.: ul. 
Strumykowa – ul. Strumykowa), oczekiwanego przez mieszkańców od 7 lat. 

Środki na te inwestycje z pewnością są dostępne już w bieżącym projekcie budżetu dzielnicy 
Białołęka na 2018 r., o ile tylko w sposób realny zaplanowane byłyby wydatki na inwestycje 
oświatowe wskazane wcześniej (szkoły przy ul. Gerberowej oraz  w rejonie ul. Ruskowy 
Bród i ul. Verdiego). 

Co gorsza w proponowanym projekcie budżetu nie można znaleźć także nawet namiastki 
dalekosiężnego planowania infrastruktury drogowej, jak chociażby przebicia ul. Kobiałka               
w śladzie ul. Jerzego Kukuczki do ul. Szamocin, dzięki czemu zaistniałaby możliwość 
bezpośredniego skomunikowania północnej części wschodniej Białołęki z linią kolejową,          
z pominięciem zakorkowanej ul. Płochocińskiej. Co ważne po nowej ulicy mogłaby zostać 
wprowadzona szybka komunikacja miejska, a sama inwestycja byłaby swego rodzaju 
alternatywnym połączeniem z ul. Modlińską, wobec wycofanej z planowania w najbliższym 
dziesięcioleciu przedłużenia Trasy Mostu Północnego w kierunku wschodnim. 

Wstępnie krytyczne zdanie o projekcie budżetu dzielnicy na 2018 r. przedstawiliśmy podczas 
wystąpienia naszego przedstawiciela – radnego Wojciecha Tumasza – w trakcie dyskusji nad 
projektem budżetu podczas posiedzenia Rady Dzielnicy 27 listopada br. Aktualnie 
przekazujemy pełne pisemne stanowisko woli radnych tworzących nasz klub do Pani 
Prezydent. 

Podsumowując wskazujemy, że załącznik dzielnicowy do projektu uchwały budżetowej m.st. 
Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej dzielnicy Białołęka jest bardzo niedopracowany, 
żeby nie napisać bardzo źle zaplanowany. 

Wyrażamy nadzieję, że ostateczny projekt załącznika dzielnicowego do projektu uchwały 
budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej dzielnicy Białołęka, który obecnie 
jest dopracowywany, będzie bardziej realny. Oczywiście oczekujemy także na uwzględnienie 
w nim wskazanych w treści inwestycji. 

 

                                             Radni Klubu Razem dla Białołęki 

 


