
Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.13.2020 

Protokół nr XXXII/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

  z dnia 17 grudnia 2020 roku 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 17 grudnia 2020 roku o godz. 16:00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Łomiankach Maria 

Pszczółkowska. 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach zwołana została w trybie zdalnym na podstawie art. 15 

zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 roku poz. 568). 

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska otworzyła XXXII/2020 

Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.  

Powitała obecnych przed monitorami Radnych,  Burmistrza i Zastępców Burmistrza, Panią 

Skarbnik, Przewodniczących Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich, Pracowników Urzędu  

 i mieszkańców oglądających sesję dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, 

obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 21 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca przypomniała, że porządek obrad sesji wraz z materiałami został przesłany 

Radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji została 



opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Łomiankach.  

Następnie Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.  
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2020.  
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2020. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do 
porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół 
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą 
towarzyszącą”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres 3 lat. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres jednego roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2026. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2023. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe  
w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze. 



17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy. 

19. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie danych nt. pomiaru jakości powietrza  
w Łomiankach. 

20. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  publikacji uchwał Rady Miejskiej  
w Łomiankach w wersji elektronicznej. 

21. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  publikacji Rejestru Umów w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

22. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
23. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Przewodnicząca RM zapytała, czy są  wnioski, lub uwagi do przedstawionego porządku 

obrad. 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak zgłosiła wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do realizacji 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’ edycja 2021 realizowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek został przyjęty. 

Radny Grzegorz Bryk złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt od 7 do 21. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 12 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Radna Magdalena Cłapińska złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 oraz 7. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 14 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Janusz Skonieczny złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 17 i 18. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 



Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 9 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty z powodu braku bezwzględnej większości. 

 

Godz. 17.22 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 1 przeciw;  

3 wstrzymujące się) protokół XXX Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach został przyjęty. 

 

Godz. 17. 23 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.  
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

4 wstrzymujące się) protokół XXXI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach został przyjęty. 

 

Godz. 17.27 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 3 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 

rok 2020 wraz z autopoprawką. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: 

radna Joanna Zabłocka-Łudzeń, radny Piotr Bartoszewski, radny Michał Naftyński 



Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska oraz Burmistrz Małgorzata 

Żebrowska-Piotrak 

Radny Michał Naftyński zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach XXXII Sesji rady 

Miejskiej w Łomiankach do 21 stycznia 2021, do godz. 16.15. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 11 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 wraz z autopoprawką. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 3 przeciw;  

2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2020 wraz z autopoprawką. 

 

Godz. 17.59 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 4 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2020. 
Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Jerzy Serzysko, radny Piotr Bartoszewski, radny Michał Naftyński, radny Mateusz 

Krogulec, Radny Krzysztof Wawer, radny Adam Salwowski, radna Agnieszka Zdunek 

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska,  Burmistrz Małgorzata Żebrowska-

Piotrak, Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Paweł Bohdziewicz, Naczelnik Wydział 

Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów Monika Jakubiak-Rososzczuk, radca prawny 

Artur Olszewski 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Wawer zgłosił wniosek formalny w sprawie zamknięcia 

dyskusji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 



Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 9 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,  

pkt 1 - opracowanie i wdrożenie bazy danych obsługiwanej przez Aplikację DROGI, czyli 

założenie kompletnej ewidencji dróg gminnych dla 120 km dróg.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 13 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt.2 – 

Budowa Al. Chopina. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 13 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt.3 – 

Przebudowa ul. Fabrycznej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (4 głosy za; 14 przeciw; 2 wstrzymujące 

się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały 

 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt.4 – 

Przebudowa ul. Wspólnej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 13 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt. 6 – 

Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 14 przeciw;  



1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt.7 – 

Przebudowa ul. Paderewskiego. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 13 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt. 8 – 

Projekt i budowa ul. Błotnej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 14 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt.9 – 

Projekt i budowa ul. Przy Jeziorze. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 14 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt. 10 

– Organizacja imprezy masowej „ Łomianki Blues Festival”. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 10 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek został przyjęty. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt. 11 

– Organizacja, kierownictwo artystyczne, wykonanie oraz całościowe przeprowadzenie 

imprezy masowej „Łomianki Blues Festival”. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 10 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek został przyjęty. 



Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, pkt. 12 

– Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa 

Gminnego Punktu Odbierania Odpadów. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 14 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020  

z uwzględnieniem dwóch przegłosowanych zmian. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 6 przeciw;  

1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2020 z uwzględnieniem dwóch przegłosowanych zmian. 

  

Godz. 20.05 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 5 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 6 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki 

na lata 2021-2030. 

Skarbnik Hanna Dąbrowska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z Uchwały  

Nr Wa.502.2020, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekt uchwały  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji. 

W dyskusji wzięli udział:  

radny Michał Naftyński, radny Tomasz Dąbrowski, radny Janusz Skonieczny, , radny Jerzy 

Serzysko, radna Mariola Niecikowska, radny Mateusz Krogulec 

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska, Naczelnik 

Wydziału Komunikacji Zewnętrznej Promocji i Mediów Monika Jakubiak-Rososzczuk udzielali 

szczegółowych wyjaśnień. 



Radny Mateusz Krogulec złożył wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 12 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji nie został przyjęty. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie  projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za, 8 przeciw,  

2  wstrzymujących się), Rada podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

 

Godz.21.08 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 6 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 7 
Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 

Skarbnik Hanna Dąbrowska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z Uchwały  

Nr Wa.503.2020, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekt uchwały budżetowej na rok 2021. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił opinie poszczególnych 

Komisji, dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021: 

Komisja Techniczna: nie zajęła stanowiska 

Komisja Planowania i Zagospodarowania  Przestrzennego: opinia pozytywna 

Komisja Bezpieczeństwa: opinia negatywna 

Komisja Rewizyjna: opinia negatywna 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji: opinia pozytywna 

Komisja Społeczna: opinia negatywna 

Komisja Statutowa: opinia pozytywna 

Komisja Budżetowa: nie wydała opinii 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Maria Zalewska, radny Michał Naftyński, radny Grzegorz Bryk, radna Mariola 

Niecikowska, radny Janusz Skonieczny, radny Jerzy Serzysko, radna Magdalena Cłapińska, 



radny Adam Salwowski. 

 Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska, Zastępca Burmistrza ds. technicznych Paweł 

Bohdziewicz, odpowiadali na pytania i udzielili szczegółowych wyjaśnień. 

Radny Michał Naftyński złożył  wniosek formalny w sprawie zmiany w dziale 750 

Administracja Publiczna, rozdział 75075 promocja - zdjęcie 650 000 zł i przeniesienie na dział 

854 rozdział 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli paragraf 4700 szkolenie 

pracowników.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 13 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek formalny w sprawie  zmiany w dziale 750 Administracja 

Publiczna, rozdział 75075 promocja - zdjęcie 650 000 zł i przeniesienie na dział 854 rozdział 

85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli paragraf 4700 szkolenie pracowników, nie 

został przyjęty.  

Radny Adam Salwowski złożył wniosek formalny w sprawie: paragraf 2 pkt.4 i 4a  

o skreślenie kwoty 7.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę 1.000.000 zł .  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 12 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek formalny w sprawie: paragraf 2 pkt.4 i 4a o skreślenie kwoty 

7.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu na kwotę 1.000.000 zł,  nie został przyjęty.  

Radny Adam Salwowski złożył wniosek formalny w sprawie: paragraf 9 pkt.1: upoważnia się 

Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu na kwotę 7.000.000 - zmiana na 1.000.000 zł oraz usunięcie z paragrafu 9 pkt.2 

upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków z wyłączeniem 

przeniesień między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy.  



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 12 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek formalny w sprawie: paragraf 9 pkt.1: upoważnia się Burmistrza 

do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na 

kwotę 7.000.000 - zmiana na 1.000.000 zł oraz usunięcie z paragrafu 9 pkt.2 upoważnia się 

Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień między 

działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie został 

przyjęty.  

Radny Jerzy Serzysko złożył wniosek formalny o przerwanie obrad XXXII sesji rady Miejskiej 

do dnia 21 grudnia 2020, godz.16.00. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 12 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek formalny w sprawie przerwania XXXII sesji Rady Miejskiej do 

dnia 21 grudnia 2020, nie został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łomianki 

na rok 2021. Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku glosowania (11 głosów za, 8 przeciw,  

2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę budżetową Gminy Łomianki na rok 2021. 

Godz. 23.21 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 7 porządku obrad. 

Ad. pkt 8 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Witold Gawda omówił projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinie komisji. 
W dyskusji wzięli udział: radna Mariola Niecikowska, radny Jerzy Serzysko. 
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Witold Gawda. 



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku glosowania (21 głosów za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 
 
Godz.23.25 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 8 porządku obrad. 
 
Ad. pkt 9 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do porozumienia  
w sprawie realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego 
wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”. 
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Aleksandra Jankowska omówiła projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do 
porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego 
Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku glosowania (20 głosów za, 0 przeciw,  
1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Łomianki do porozumienia 
w sprawie realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego 
wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”. 
 

Godz. 23.29 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 9 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 10 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 
3 lat. 
P.O. Dyrektora ICDS Ewelina Kordek omówiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat. 



Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (21 głosów za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat. 
 
Godz. 23.32 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 10 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 11 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 
jednego roku. 
P.O. Dyrektora ICDS Ewelina Kordek omówiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji udział wzięli: radny Janusz Skonieczny, radny Jerzy Serzysko. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres jednego roku. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (20 głosów za, 1 przeciw,  
0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres jednego roku. 
 
Godz. 23.36 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 11 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 12 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łomianki na 
lata2021-2026. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika Kowalczyk-Ptasińska omówiła projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinie komisji. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 
Gminy Łomianki na lata 2021-2026. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (21 głosów za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu 



Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 
Gminy Łomianki na lata 2021-2026. 
 
Godz. 23.39 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 12 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 13 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2023. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika Kowalczyk-Ptasińska omówiła projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinie komisji. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2023. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (21 głosów za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Wspierania Rodziny na terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2023. 
 
Godz. 23.41 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 13 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 14 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Pracownik Urzędu Karolina Ciulkin omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron - 

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: radna Agnieszka – Smater, radny Janusz Skonieczny, radny Adam 
Salwowski,  
Szczegółowych wyjaśnień  udzielili: pracownik Urzędu Karolina Ciulkin oraz Naczelnik 
Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Piotr 
Kowalski. 
 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie oceny aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za, 7 przeciw,  
2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności Studium 



uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Godz.23.57 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 14 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 15 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  
i Dąbrowa Leśna – etap II. 
Pracownik Urzędu Karolina Ciulkin omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron - 

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 1 z 

załącznika nr. 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i 

Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za, 2 przeciw,  

4 wstrzymujące się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr. 1 z załącznika nr. 2 

do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2.1. z 

załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i 

Dąbrowa Leśna – etap II.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za, 2 przeciw,3 

wstrzymujące się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 2.1. z załącznika nr 2 do 

projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2.2. z 

załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia 



Dąbrowa Leśna – etap II.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za, 3 przeciw, 4 

wstrzymujące się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 2.2. z załącznika nr 2 do 

projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2.3.  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za, 0 przeciw,  

7 wstrzymujące się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 2.3. z załącznika nr 2 

do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 3 z 

załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i 

Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za, 0 przeciw,  

6 wstrzymujące się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 3 z załącznika nr 2 do 

projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II.  

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 4.1  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za, 0 przeciw,  

5 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 4.1 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 4.2  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za, 0 przeciw,  

7 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 4.2 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5.1  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za, 0 przeciw,  

6 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 5.1 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5.2  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za, 0 przeciw,  

5 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnienia uwagi nr 5.2 z załącznika nr 2 

do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5.3  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za, 1 przeciw,  



6 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 5.3 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5.4  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za, 0 przeciw,  

7 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 5.4 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 6.1  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za, 0 przeciw,  

8 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 6.1 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 6.2  

z załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  

i Dąbrowa Leśna – etap II. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za, 0 przeciw,  

7 wstrzymujących się) Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi nr 6.2 z załącznika nr 

2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – 

etap II.  



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia  
i Dąbrowa Leśna – etap II. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za, 1 przeciw,  
5 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli 
Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II. 
 
Godz.00.32 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 15 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 16 

XVI Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i 

ul. Zagórze. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron - 

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: radny Janusz Skonieczny. 
Szczegółowych wyjaśnień  udzielił Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Piotr Kowalski. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie 

ul. Sielanki i ul. Zagórze. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za, 0 przeciw,  

4 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie 

ul. Sielanki i ul. Zagórze. 

Godz. 00.38 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 16 porządku obrad. 

 

 

 

 



Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki. 
 
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Paweł Bohdziewicz omówił projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: radna Joanna Zabłocka-Łudzeń, radny Janusz Skonieczny, 
Szczegółowych wyjaśnień  udzielił Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Paweł Bohdziewicz. 
Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do prac  
w komisji. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie skierowania projektu uchwały do prac 
w komisji. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (9 głosów za, 9 przeciw,  
 wstrzymujących się) wniosek formalny nie został przyjęty. 
 
Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń zgłosiła wniosek formalny o zmniejszenie stawki do 9 zł  
z 11,20 zł za metr sześcienny. 
 Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za, 10 przeciw,  
 3 wstrzymujące się) wniosek formalny nie został przyjęty. 
 
Radny Krzysztof Wawer zgłosił wniosek formalny o zmniejszenie stawki do 11,20 zł z 10,50 zł 
za metr sześcienny. 
 Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za, 8 przeciw,  
 4 wstrzymujące się) wniosek formalny nie został przyjęty. 
 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za, 5 przeciw,  

3 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki. 

 

Godz. 00.56 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 17 porządku obrad. 

 

 



 
Ad. pkt 18 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy z autopoprawką. 
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Paweł Bohdziewicz omówił projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: radny Janusz Skonieczny. 
Szczegółowych wyjaśnień  udzielił Naczelnik Wydziału Ochrony i Środowiska Piotr 
Kaczmarczyk . 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy z autopoprawką. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za, 4 przeciw, 3 
wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy z autopoprawką. 
 
Godz. 01.10 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 18 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 19 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościowego. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika Kowalczyk-Ptasińska omówiła projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji. 
 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do 
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego 
ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
 
Godz. 01.14 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 19 porządku obrad. 



 
Ad. pkt 20 
Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie danych nt. pomiaru jakości powietrza  
w Łomiankach. 
Stanowisko przedstawił radny Janusz Skonieczny. 
W dyskusji wzięli udział: radna Agnieszka Zdunek, radny Janusz Skonieczny. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie danych 
nt. pomiaru jakości powietrza w Łomiankach. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za, 1 przeciw,  
3 wstrzymujących się) Rada przyjęła stanowisko w sprawie danych nt. pomiaru jakości 
powietrza w Łomiankach. 
 
Godz. 01.18 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 20 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 21 
Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie publikacji uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach 
w wersji elektronicznej. 
Stanowisko przedstawił radny Janusz Skonieczny. 
 
W dyskusji wzięli udział: radna Agnieszka Zdunek, radny Janusz Skonieczny. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie stanowiska w sprawie publikacji 
uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach w wersji elektronicznej. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 10 głosów za, 4 przeciw,  
4 wstrzymujących się) Rada przyjęła stanowisko w sprawie publikacji uchwał Rady Miejskiej 
w Łomiankach w wersji elektronicznej. 
 
Godz. 01.21 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 21 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 22 
Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie publikacji Rejestru Umów w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Stanowisko przedstawił radny Janusz Skonieczny. 
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie publikacji Rejestru Umów w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 12 głosów za, 3 przeciw,  
3 wstrzymujących się) Rada przyjęła stanowisko w sprawie publikacji Rejestru Umów  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 



 
Godz. 01.24 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 22 porządku obrad. 

 
Ad. pkt 23 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała podziękowania dla Rady Miejskiej w Łomiankach 

od Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Radny Jerzy Serzysko zwrócił się o korektę błędu z protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca potwierdziła, że protokół zostanie poprawiony. 

 

Godz. 01.35 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 23 porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 24 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka XXXII Sesję 

Rady Miejskiej w Łomiankach i dodała, że kolejna Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na 

dzień 21 stycznia 2021 roku. 

                                                               

 

 Przygotował(a): Agata Milanowska 

 

Protokół przygotowano za pomocą programu Sesji dostępniej na stronie:  

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1821/rada-miejska-w-lomiankach.htm. Protokoły z 

sesji Rady Miejskiej w Łomiankach oraz uchwały, wyniki imiennego głosowania, stanowiska i 

aktualne składy komisji Rady Miejskiej dostępne są w serwisie internetowym Urzędu 

Miejskiego www.lomianki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lomianki.pl oraz w 

Biurze Rady Miejskiej (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41) 
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