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NOWY REMBERTÓW TEŻ POTRZEBUJE INWESTYCJI 
 

 
Platforma Obywatelska w kampanii wyborczej 2014 r. chętnie posługiwała się 

hasłem, że zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy za podział pieniędzy w 
budżetach poszczególnych dzielnic odpowiada rada miasta stołecznego Warszawy, w której 
PO miała i ma większość. To właśnie dzięki takiemu politycznemu rozwiązaniu, 
rembertowska PO mogła szermować hasłem zwiększenia środków w budżecie dzielnicy. Czy 
to jest prawda? Wzrost budżetów nastąpił we wszystkich dzielnicach Warszawy (dane w 
tabeli pochodzą z projektów uchwał budżetowych zamieszczonych na stronie internetowej 
Urzędu Miasta: 
https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/budzet_warszawy/default.html  ). 
Rembertów, można powiedzieć, mieści się w średniej statystycznej. Dzielnice zaznaczone na 
żółto, to te jednostki, w których w mijającej kadencji nie rządziła PO. Zwykle był to PiS z 
samorządowymi komitetami. Co ciekawe, w dzielnicach takich jak: Bemowo, Targówek, 
Włochy i Żoliborz rządy przeciwników PO, przyniosły mieszkańcom większy wzrost budżetu, 
niż w Rembertowie i innych dzielnicach rządzonych przez PO, co zadaje kłam wyborczym 
hasłom rembertowskich radnych z PO. Przez pierwsze dwa lata obecnej kadencji 
wiceburmistrzem do spraw technicznych był Marek Karpowicz, który wygrał wybory z listy 
PO na Nowym Rembertowie. Nie przełożyło się to na wzrost pieniędzy na inwestycje na 
terenie Nowego Rembertowa, a wprost przeciwnie. Ze sprawozdań z wykonania budżetu 
zalata: 2015, 2016 i 2017 wynika, że w 2015 r. Nowy Rembertów pozyskał 424 689,10 zł, z 
czego wykonano monitoring na osiedlu Pocisk (zamontowano 5 kamer na 3 słupach z 
rejestratorem), docieplono budynek komunalny przy  ul. Komandosów 23, zmodernizowano  
kotłownię gazową oraz układ ppoż. w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy. W 
2016 r. na Nowy Rembertów przeznaczono kwotę 326 044,82 zł, która została przeznaczona 
na: zakończenie budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 158, przebudowę oświetlenia ulic 
Działyńczyków  i Gembarzewskiego. Kolejny, 2017 r. był jeszcze gorszy dla Nowego 
Rembertowa, bowiem kwota na wydatki inwestycyjne drastycznie spadła i wyniosła 
133 879,69 zł. Ten skromny budżet został przeznaczony na: zakończenie budowy oświetlenia 
ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E, wykonanie sieci informatycznej i podobnych prac w 
budynku przy Szkole Podstawowej  nr 189 oraz zakupy inwestycyjne dla Przedszkola 158  i 
wykonanie gier plenerowych w budynku przy Szkole Podstawowej  nr 189. W pierwszym 
półroczu 2018 r. na Nowy Rembertów władze dzielnicy nie przeznaczyły ani złotówki. W całej 
kadencji wydatki inwestycyjne na Nowym Rembertowie zamknęły się kwotą 884 613,61 zł, a 
dla porównania Stary Rembertów zyskał 17 705 347,21 zł, a Polanka 1 290 646,59.  
Najwyższy czas to zmienić. Nowy Rembertów tez potrzebuje inwestycji. 
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