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Protokół XXIV/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

w dniu 15 maja 2020 roku 

 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbyła się w sali widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno 

Sportowego przy ul. Staszica 2 w Łomiankach. Sesja rozpoczęła się o godzinie 17.00. 

Obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Pszczółkowska. 

 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

 

Ad. pk I 

Otwarcie sesji 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Pszczółkowska otworzyła XXIV/2020 Sesję Rady Miejskiej 

w Łomiankach.  

Powitała przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza, Pracowników Urzędu oraz 

Mieszkańców przed monitorami komputerów oglądających sesję w trybie on-line dzięki transmisji 

dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

Następnie Wiceprzewodnicząca poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Radnego Andrzeja 

Grafa. 

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na sali obecnych jest 12 radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że 24/2020 sesja zwołała została w następstwie nieuzasadnionego  

i niezgodnego z prawem uchylenia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach do wykonania 

ciążącego na nim obowiązku zwołania sesji Rady Miejskiej, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Łomianek  

z dnia 26 marca 2020 r., powtórnym wnioskiem Burmistrza Łomianek z dnia 2 kwietnia 2020 r., kolejnym 

wnioskiem z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz następnym wnioskiem Burmistrza Łomianek z dnia 17 kwietnia 

2020 roku oraz zgodnie z wnioskiem, co najmniej ¼ ustawowego składu gminy z dnia 17 kwietnia 2020 

roku.    

Konieczność przeprowadzenia sesji w terminie zgodnym z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 

           potwierdził Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 23 kwietnia 2020.  
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Wiceprzewodnicząca wskazała, że uchylanie się Pana Przewodniczącego od wykonania ustawowo             

nałożonego na niego obowiązku zwołania sesji rady, radni w żadnym zakresie nie mogą aprobować ani 

sankcjonować bezczynnością. 

 

Następnie radca prawny odczytał opinię prawną uzasadniającą zwołanie sesji nadzwyczajnej przez 

Wiceprzewodniczącą. Opinia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

W dalszej części Wiceprzewodnicząca przypomniała, że porządek obrad sesji wraz z materiałami był 

przesłany radnym drogą elektroniczną, o czym radni byli poinformowani i odczytała zaproponowany 

porządek: 

I. Otwarcie obrad. 

II. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach,  

2. stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na realizację zbiornika przeciwpożarowego na terenie 

działki 13/271, obręb Dziekanów Leśny,  

3. stanowisko w sprawie wsparcia finansowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 

Leśnym  

w walce z koronawirusem COVID-19, 

4. gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na rok 2020, 

5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy najmu, 

6. podjęcia współdziałania Gminy Łomianki na rzecz realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg 

rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice”, 

7. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transport nieczystości ciekłych na terenie 

gminy Łomianki. 

III. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad. 

 

Radny Mateusz Krogulec zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu 

uchwały w sprawie  powołania Przewodniczącego Rady. 

 

Wnioskodawcy zwołania sesji wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad sesji. 
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Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu 

uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 1 przeciw; 1 wstrzymujący 

się) wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie powołania 

Przewodniczącego Rady nie został przyjęty. 

 

Ad. pkt II. 1  porządku obrad 

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach 

Uzasadnienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady wygłosił Przewodniczący Klubu Mieszkańcy 

Łomianek Radny Janusz Skonieczny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Maria Pszczółkowska poinformowała, że zgodnie z art. 19 ust 1 u.s.g. 

odwołanie Przewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady  w głosowaniu tajnym. 

 

Wiceprzewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Zgłoszeni Radni: Magdalena Cłapińska, Krzysztof Wawer, Grzegorz Lenard wyrazili zgodę na udział  

w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowane zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący 

się) – Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie. 

 

Magdalena Cłapińska   przewodnicząca komisji skrutacyjnej  

Krzysztof Wawer    członek komisji skrutacyjnej 

Grzegorz Lenard   członek komisji skrutacyjnej 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Magdalena Cłapińska przedstawiła zasady głosowania, 

następnie Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 

 

Po przerwie zarządzonej na liczenie głosów  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Magdalena Cłapińska 

przedstawiła wyniki głosowania, które przedstawiają się następująco: 
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10 głosów za odwołaniem Przewodniczącego Rady, 0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących się,  

2 głosy nieważne. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady. 

 

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się 

– Rada podjęła uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła punkt II.1 porządku obrad. 

 

Ad. pkt II. 2 

Stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na realizację zbiornika przeciwpożarowego na terenie działki 

13/271, obręb Dziekanów Leśny 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła inicjatora projektu uchwały Radną Agnieszkę Gwron-Smater  

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Radna Agnieszka Gawron-Smater  wskazała  na konieczność zabezpieczenia przeciwpożarowego 

ważnych przyrodniczo terenów oraz nieruchomości, zabudowań mieszkańców gminy Łomianki 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.  

Radna Agnieszka Gawron-Smater  wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy realizacji zadania 

inwestycyjnego mającego na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz 

wybudowanie zbiornika retencyjnego o funkcji zbiornika przeciwpożarowego na terenie działki o nr. ew. 

13/271, obręb Dziekanów Leśny - działka znajdująca się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Radna podkreśliła, że brak wystarczających  opadów atmosferycznych, skutkuje rosnącym zagrożeniem 

suszy, która z kolei prowadzi do przesuszenia gleby, zmniejszenia lub całkowitego zniszczenia cennych 

zasobów przyrodniczych.  Mający niedawno miejsce pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego pokazał 

jak trudny do ugaszenia jest ogień w sytuacji braku długotrwałych opadów i tym samym jak ważna jest 

szybka reakcja gaśnicza oraz odpowiednie zabezpieczenia.  

 

Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Marcin Etienne poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodnicząca  Rady zarządziła głosowanie w sprawie. 
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Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący 

się) – Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zbiornika przeciwpożarowego na 

terenie działki 13/271, obręb Dziekanów Leśny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła punkt II.2 porządku obrad. 

Ad. pkt II. 3 

Stanowisko w sprawie wsparcia finansowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  

w walce z koronawirusem COVID-19 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła inicjatora projektu uchwały Radnego Marcina Etienne  

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Nawiązując do trwającego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem 

COVID-19 Radny Marcin Etienne wskazał, że zasadne będzie wsparcie finansowe Szpitala im. Dzieci 

Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Radni chcieliby wspomóc tę ważną placówkę, która znajduje się na 

terenie Gminy Łomianki kwotą 50 tys. zł. Środki należałoby przeznaczyć na artykuły ochrony osobistej 

pracowników szpitala bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami, w tym: kombinezony 

ochrony indywidualnej, maski ochronne, maski chirurgiczne i przyłbice, płyny do dezynfekcji i inne. Stąd 

określone stanowisko w sprawie, które Rady Marcin Etienne przedłożył Radzie Miejskiej z prośbą  

o pozytywne rozpatrzenie. 

 

Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Marcin Etienne poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodnicząca  Rady zarządziła głosowanie w sprawie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 0 przeciw; 0 

wstrzymujących się) – Rada podjęła uchwałę w sprawie wsparcia finansowego dla SZPZOZ im. Dzieci 

Warszawy w Dziekanowie Leśnym w walce z koronawirusem COVID-19. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła punkt II.3 porządku obrad. 

 

Ad. pkt II. 4 

Podjęcie uchwał w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt na rok 2020 

Pan Paweł Bohdziewicz Zastępca Burmistrza ds. technicznych poinformował, że zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy 
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wypełniając ww. obowiązek, zobowiązana jest do określania, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 

marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Założeniem  programu jest:  wyłapywanie bezdomnych i błąkających się psów, które prowadzone będzie 

w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, policję, Straż Miejską, organizacje społeczne;  

zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Łomianki oraz poszukiwanie nowych właścicieli;  

zmniejszenie populacji psów i kotów bezdomnych poprzez ich obligatoryjną sterylizację i kastrację w 

schronisku; zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Łomianki poprzez egzekwowanie 

przepisów dotyczących ochrony zwierząt oraz zasad zachowania porządku w gminie Łomianki;  

zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację w lecznicach 

weterynaryjnych; edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

obowiązków właścicieli wobec nich.  

 

Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Marcin Etienne poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodnicząca  Rady zarządziła głosowanie w sprawie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 1 przeciw;  

0 wstrzymujących się) – Rada podjęła uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na rok 2020. 

 

Przewodnicząca Rady zamknęła punkt II.4 porządku obrad. 

 

Ad. pkt II. 5 

Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 

najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

najmu 

 

Pan Paweł Bohdziewicz Zastępca Burmistrza ds. technicznych wskazał, że do Urzędu Miejskiego wpłynął 

wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Łomianki - Równoległa o przedłużenie umowy najmu nieruchomości 

niezabudowanej przy ul. Równoległej. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Łomianki. 

Dotychczasowa umowa obowiązywała do 30 kwietnia 2020, teren zajmowany był na parking osiedlowy 

oraz plac zabaw. W przypadku zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu proponuje się miesięczną 

czynszu 3238,37 zł brutto. Powyższa kwota będzie podlegała corocznej aktualizacji o wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. 
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Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jerzy Serzysko poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny Krzysztof Wawer zadał pytanie, na które wyczerpującej odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Pan Piotr Kowalski. 

 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodnicząca  Rady zarządziła głosowanie w sprawie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 0 przeciw; 0 

wstrzymujących się) – Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu  zawarcia  umowy najmu. 

 

Przewodnicząca Rady zamknęła punkt II.5 porządku obrad. 

 

Ad. pkt II. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Łomianki na rzecz realizacji projektu pn. 

„Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” 

Pan Paweł Bohdziewicz Zastępca Burmistrza ds. technicznych wyjaśnił, że projekt uchwały reguluje 

zasady przygotowania i realizacji wspólnego projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych  

w Gminie Łomianki, Czosnów, Izabelin i Stare Babice. Projekt uchwały jest odpowiedzią na zapowiedziany 

przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów budowy ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020. Partnerstwo w projekcie zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej, dzięki uzyskaniu maksymalnej możliwej liczby punktów za kryteria 

merytoryczne określone w konkursie. Dotyczą one m.in. oddziaływania terytorialnego i zasięgu 

przestrzennego efektów realizacji Projektu, długości ścieżek rowerowych, wydłużenia sieci tras 

rowerowych oraz wpływu na ciągłość ścieżek rowerowych w układzie międzygminnym. Gminą wiodącą  

i reprezentującą partnerstwo w Projekcie jest Gmina Łomianki. Wniosek o dofinansowanie złożony 

zostanie w terminie ogłoszonego naboru wniosków, a zakres merytoryczny projektu planowany jest  

do realizacji do końca 2022 r.  

Szczegółowy zakres współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu zostanie określony  

w umowie partnerskiej po uzyskaniu akceptacji i przyjęciu przez Rady Gmin  partnerskich stosownych 

uchwał.  

Właściwa uchwała budżetowa oraz środki finansowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na poszczególne zadania typowane do realizacji w ramach Projektu - ścieżka rowerowa 
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wzdłuż ul. Pancerz, Sierakowskiej, Odysei, Fabrycznej — będą na bieżąco uaktualnianie oraz będą 

wskazywały szacowane koszty realizacji projektu. Obecnie na realizację poszczególnych zadań w WPF są 

zabezpieczone środki finansowe. 

Planowany poziom dofinansowania kosztów budowy ścieżek rowerowych to 80% ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Pan Jerzy Serzysko Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny Krzysztof Wawer, Jerzy Serzysko oraz radna Agnieszka Zdunek zadali kilka pytań na temat. 

Pan Paweł Bohdziewicz Zastępca Burmistrza ds. technicznych udzielił wyczerpujących odpowiedzi na 

pytania radnych. 

 

Wobec wyczerpania listy mówców Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 0 przeciw; 0 

wstrzymujących się) – Rada podjęła uchwałę w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Łomianki na rzecz 

realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki  

i Stare Babice”. 

 

Przewodnicząca Rady zamknęła punkt II.6 porządku obrad. 

 

Ad. pkt II. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki 

Pan Piotr Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił,  

że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała Gminę 

Łomianki do podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki. Obowiązujące dotychczas przepisy prawa lokalnego  

tj. uchwałę Nr XXXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 r. należało 

bezwzględnie dostosować do obowiązujących przepisów. 

Ponadto ww. uchwała została zaskarżona przez firmę TOITOI Polska Sp. z o.o. w części dotyczącej 

świadczenia usług po uzyskaniu zezwolenia, co zostało niniejszą uchwałą wyeliminowane z obrotu 
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prawnego zgodnie z odpowiedzią Rady Miejskiej w Łomiankach na wezwanie do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego TOI TOI Polska Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2020 r.  

 

Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jerzy Serzysko poinformował, że komisja zaopiniowała 

negatywnie projekt uchwały. 

Radny Jerzy Serzysko zadał kilka pytań. 

Pan Paweł Bohdziewicz Zastępca Burmistrza oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej udzielili wyczerpujących informacji. 

 

Wobec wyczerpania listy mówców i dalszych pytań Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 1 przeciw;  

1 wstrzymujących się) – Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Wiceprzewodnicząca Maria Pszczółkowska podziękowała wszystkim 

mieszkańcom gminy Łomianki za utrzymanie dyscypliny życiowej związanej z wieloma ograniczeniami 

wprowadzonymi na czas epidemii. Podziękowała pracownikom służby zdrowia, pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej,  Policji, samorządowcom naszej gminy, 

wolontariuszom  którzy szyli maseczki w ramach akcji Widzialna Ręka Łomianek i innym osobom za 

pomoc w codziennym funkcjonowaniu  gminy w czasie pandemii. 

 

Ad. pk III 

Zamknięcie obrad sesji 

Wiceprzewodnicząca Maria Pszczółkowska zamknęła XXIV Sesję Rady Miejskiej  

w Łomiankach. Sesja zakończyła się o godzinie 19.00. 

     

                                                                                             Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

w Łomiankach 

                                                

                                                                                                         Maria Pszczółkowska 
 
Protokół sporządziła: 
………………………….. 
Biuro Rady  

 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały i aktualne składy komisji Rady Miejskiej dostępne są w w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  
w Biurze Rady (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41). 


