
Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.4.2021 

Protokół nr XXXVII/2021 

Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 25 marca 2021 roku 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 25 marca 2021 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 została zwołana na podstawie art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego 

załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.  

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z pandemią Sesja odbywa się 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 

XXXVII/2021Sesję 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 XXXV sesji Rady Miejskiej. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Godz. 16.03 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 2 

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 0 przeciw; 3 wstrzymujące się) protokół 

XXXV Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach został przyjęty. 

 

Godz. 16.05 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 3 

Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 



Stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za; 0 przeciw; 6 wstrzymujących się) 

protokół XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach został przyjęty. 

 

Godz. 16.06 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 3 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 4 i 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021 -2030 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Łomianki na rok 2021. 

 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021 -2030 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Łomianki na rok 2021. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Janusz Skonieczny, radny Marcin Etienne, radny Jerzy Serzysko. 

 

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska, Zastępca Burmistrza ds. Technicznych 

Paweł Bohdziewicz, Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami  

i Planowania Przestrzennego Piotr Kowalski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Piotr Kaczmarczyk. 

 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek formalny  o przesunięcie środków wysokości 60.000 

zł. z zadania inwestycyjnego 2015/20 "Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów 

rekreacyjno-sportowych" na zadanie inwestycyjne 2020/33 "Modernizacja placu zabaw przy 

ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw" 

zwiększając wartość tego zadania do kwoty 65.730 zł jednocześnie wnoszę o zmianę nazwy 

zadania na: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu 



rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową". 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 5 przeciw; 8 wstrzymujących się) wniosek 

został przyjęty. 

 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek formalny o utworzenie nowego zadania 

inwestycyjnego o nazwie "Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry". Należy 

zabezpieczyć na tym zadaniu kwotę 50.000 zł. Kwotę tę należy zdjąć z zadania 

inwestycyjnego 2015/27 "Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne". 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 5 przeciw; 8 wstrzymujących się) wniosek 

został przyjęty. 

 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek formalny: Zad.2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na 

odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 

199.000,00 zł do kwoty 200.000 zł. Zmian dokonuje się w celu opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wiślanej od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej, 

przygotowanie postępowania przetargowego oraz częściowego odbioru kompleksowego 

projektu przebudowy ulicy. Kwotę 150 tysięcy należy zdjąć z zadania inwestycyjnego 

2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w ww. sprawie. 

Stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 6 przeciw; 3 wstrzymujące się) wniosek 

został przyjęty. 

 

Godz. 19.00 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała zebranych o konieczności przerwania 

obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej z powodu wprowadzenia przegłosowanych zmian do 

projektów uchwał oraz zarządziła aby przed przerwą  omówić punkt 6 porządku obrad. 



 

Ad pkt. 6 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodniczący RM Krzysztof Wawer odczytał pismo z Wojewódzkiego Biura Spisowego 

w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń zapytała czy Filia Wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Warszawskiego Zachodniego zostanie przeniesiona do Ożarowa. 

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak udzieliła odpowiedzi. 

Rady Marcin Etienne zapytał czy radni otrzymają rejestr wniosków mieszkańców do budżetu. 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza do spraw społecznych Witold Gawda. 

Radny Michał Naftyński zgłosił 2 stanowiska Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca odmówiła wprowadzenia zmian w porządku obrad z powodów 

proceduralnych. 

Radny Jerzy Serzysko zgłosił uwagi do sposobu przygotowywania protokołów z sesji Rady 

Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o złożonych przez Przewodniczących Komisji 

Rady Miejskiej w Łomiankach sprawozdaniach z działalności komisji za rok 2020. 

 

Godz. 19.36 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę w obradach do dnia 29 marca, godz. 17.00 

 

II część XXXVII/2021 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2021 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach powołując się na  § 10, ust. 4 załącznika  

nr 7 do Statutu Gminy Łomianki  wznowiła XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, w dniu 

29 marca 2021 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

 



 

Przewodnicząca 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 18 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad pkt. 4 i 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021 -2030 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Łomianki na rok 2021. 

 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał w zakresie przegłosowanych 

zmian. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (17 głosów za; 2 przeciw;  

1 wstrzymujący się)Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 

 
Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 2 przeciw;  

0 wstrzymujących się)Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

 



Godz. 17:20 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 4 i 5 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 7 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka XXXVII Sesję 

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

dzień 22 kwietnia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotował(a): Agata Milanowska 

 

Stenogramy i 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.ploraz w Biurze Rady Miejskiej (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41) 


		2021-04-21T14:37:28+0200
	Maria Jolanta Pszczółkowska




