
Nieznanymówca 
Proszę jeszcze raz potwierdzić kworum tak Dzień dobry Grzegorz Bryk z tej strony Czy jest moje 
kworum jest wyświetla się jest dobrze pani Agnieszka Zdunek i pan Naftyński pan Tomasz Henryk 
Dąbrowski proszę państwa wybiła godzina 17:00 rozpoczynamy dzień dobry państwu wznawiam 
obrady 37 sesji rady miejskiej w Łomiankach w związku z 10 ustęp 6 regulaminu pracy Rady Miejskiej 
w Łomiankach stanowiącym załącznik nr 7 do statutu Gminy Łomianki działając na podstawie 
paragrafu 12 ust przypominam państwu radnym o nie zrealizowanym porządku obrad sesji który 
brzmi punkt 4 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Łomianki na lata 2021-2030 z przyjętymi zmianami i punkt 5 rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 z przyjętymi zmianami Witam 
serdecznie państwa radnych Witam panią burmistrz i zastępców burmistrza panią skarbnik 
sekretarza Gminy dyrektorów jednostek organizacyjnych i dyrektora Kultury przewodniczących 
zarządów rad osiedlowych i sołeckich pracowników urzędu którzy połączyli się z nami w trybie 
zdalnym a także wszystkich państwa przed monitorami komputerów oglądających nas Dzięki 
transmisji internetowej na stronie urzędu miejskiego Na podstawie artykułu 21A ustawa  
o samorządzie gminnym obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk proszę jeszcze raz o uruchomienie systemu włączenie przycisku kworum który 
potwierdzi obecność i udział radnych w sesji Szanowni państwo Uprzejmie informuję że zalogowało 
się i swoją obecność potwierdziło 18 radnych w związku z tym jest kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał proszę państwa radnych o włączenie kamerek  
i pozostawienie pozostanie na wizji do zamknięcia sesji proszę państwa przykrym komunikatem jest 
to że dzisiaj zmarł Wiesław Bochenek burmistrz i kadencji właśnie nie burmistrz tylko naczelnik 
pierwszej kadencji pan Wiesław Bochenek o prawa miejskie naszemu miastu był radnym dwóch 
kadencji Bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy jeżeli państwo możecie stanąć Dziękuję bardzo za 
informację wczoraj umarł uczcijmy minutą jeszcze Dziękuję państwu bardzo jeszcze raz proszę 
państwa o włączenie kamer i pozostanie pozostanie na wizji do zamknięcia sesji proszę państwa 
bardzo proszę panią Hannę Dąbrowską o odczytanie wprowadzonych zmian w budżecie i wieloletniej 
prognozie finansowej nad którym nie będzie już dyskusji ponieważ zmiany te były w drodze 
głosowania dnia 25 marca Proszę pani skarbnik Dzień dobry państwu proszę państwa w związku  
z przejęciem wniosków radnych dotyczących zmian w projekcie w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki Zostały wprowadzone te zmiany zmiany te skutkują zmianami w WPF teraz i uchwala 
budżet skutkują zmianami w tabeli numer 2 w tabeli numer 2 a W uzasadnieniu do projektu uchwały 
budżetowej jeżeli chodzi o tabelę 2 to tutaj jest to tabela dotycząca wydatków budżetu i tej tabeli 
zmieniają się następujące pozycje 600 rozdział 616 paragraf 605 zwiększa się wydatki ogółem  
o kwotę 150000 zł zwiększa się wydatki majątkowe i wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
o kwotę 150 000 w dziale 700 jest to gospodarka Mieszkaniowa rozdział 700 05 i gospodarka 
gruntami nieruchomościami paragraf 606 zmniejsza się wydatki o kwotę 200000 i wydatki 
majątkowe i wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne do tego co było w projekcie uchwały 
zmieniającej budżet jeżeli chodzi o ten dział to po tych wnioskach radnych wydatki w tym rozdziale 
paragrafie 606 zwiększają się kwotę razem 700 tysięcy złotych następne to jest dział 900 rozdział 995 
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 995 Pozostała działalność 605 
zwiększa się wydatki ogółem w tym dziale rozdziale na paragrafie 50 000 i zwiększa się taką kwotę 
wydatki majątkowe i wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne Natomiast jeżeli chodzi o tabelę 
numer 2 a tabela nr 2 a dotyczy wydatków i zmiany wprowadzone wnioskami Radnych wyglądają 
następująco 600 transport i łączność z 16 drogi publiczne gminne paragraf 605 zadanie 2018/20  
3 przebudowa Wiślanej na odcinku od ulicy rolniczej do ulicy brzegowej tutaj ogółem zwiększa się 
wydatki o kwotę 199000 do kwoty tysięcy natomiast stosunku do tego co było w projekcie uchwały 
budżetowej zmieniając ten wzrost jest o 150 pierwotnie tam było zwiększenie 49000 następny 
następna następna zmiana dotyczy nie działu 700 gospodarka Mieszkaniowa rozdział 705 
gospodarka gruntami i nieruchomościami i było zadanie 2000 15/27 się w stosunku do tego co było 
pierwotnie przedłożone o 200 000 plan wydatków i łącznie z wnioskami radnych zmiana tej uchwale 



będzie polegała na zwiększeniu na tym zadaniu wydatków o 100000 do kwoty 461 tysięcy kolejna 
zmiana to jest jeszcze chciałam ale to przy uzasadnieniu powiem kolejna zmiana dotyczy działu 900 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 900 01 gospodarka ściekowa i ochrona wód  
i tutaj mamy rozdział 995 Pozostała działalność paragraf 600 i zadania zadanie 2019/20 Tutaj do 
pierwotnego projektu zmniejsza dodatnio 60 000 i na tym zadaniu wydatki po wnioskach radnych  
z większą się o 340 000 zł do kwoty 4 40 000 kolejne zadanie na którym jest zmiana jest to zadanie 
2000 20/33 tutaj następuje również zmiana nazwy zadania po zmianie będzie brzmiała zadanie 2020 
na 33 modernizacja placu zabaw przy ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-
sportowego urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i to zwiększa się 
plan wydatków na 2021 rok o 60 tysięcy i wartość na tym zadaniu to kwota 65730 zł w roku 2021  
i jeszcze jedna s tworzycie nowe zadanie zgodnie z wnioskiem radnego i to zadanie będzie miało 
numer 2021 na 28 budowa i modernizacja boiska przy ulicy waligóry i tutaj ustala się plan wydatków 
na kwotę 50000 zł następują również W uzasadnieniu i tak uzasadnienie do zadania 2018 na 
przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od rolniczej do brzegowej brzmi następująco zmian dokonuje 
się w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Wiślanej od ulicy 
rolniczej do ulicy brzegowej przygotowanie postępowania przetargowego oraz częściowego odbioru 
kompleksowego projektu przebudowy ulicy kolejna zmiana uzasadnienia to jest zmiana uzasadnienia 
do zadania 2015 na pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne i tutaj uzasadnienie będzie brzmiało 
zakup działek drogowych pod drogi publiczne kolejne uzasadnienie on im dotyczy zadania 2019/20  
i uzasadnienie będzie brzmiało środki przeznacza się na wykonanie drugiego etapu rozbudowy placu 
zabaw przy ulicy wykonanie wiaty piknikowej dla osiedla Równoległa w nawiasie projekt i realizacja 
zadanie 2 20/30 jak powiedziałam zmienia się również nazwa zadania to również ma swoje 
odzwierciedlenie w uzasadnieniu i uzasadnienie dałam planu wydatków 160000 jest następujące 
środki zabezpiecza się na zakup doposażenia urządzenia przystosowane dla dzieci  
z niepełnosprawnością ruchową mamy nawet zadanie uzasadnieniu 2021 na 28 i tutaj  
W uzasadnieniu mamy opis Tworzy się nowe zadanie w celu modernizacji boiska i jeżeli chodzi  
o projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale budżetowej to są wszystkie zmiany które zostały 
wprowadzone w wyniku złożonych wniosków przez radnych rady miejskiej Natomiast jeżeli chodzi  
o wieloletnią prognozę finansową to w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku pierwszym ale 
tutaj zmiana nastąpi kolumnie w kolumnie 10 1 i tutaj ta kolumna to sam wydatki objęte limit ten  
o którym mowa w artykule 226 ustęp 3 punkt 4 i to zwiększenia po zmianach będzie kwota 2078000 
To są wydatki ogółem objęte limitem i kolumna 10 12 dotyczy wydatków majątkowych i tutaj 
zwiększenie w tych limitów na 2021 to jest kwota 2078000 zł jeżeli chodzi o załącznik 2 do w pfu to 
jest wykaz przedsięwzięć wieloletniej to tutaj zmianę w pozycji wydatkach majątkowych pozycja 
1323 modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjnych sport i po zmiana tutaj będziemy 
mieli tak zwiększenie łącznych nakładów finansowych 340000 limit wydatków na 2021 zwiększa się  
o 340 i zwiększa się nimi zobowiązań O 340000 i jeszcze mamy zmianę przedsięwzięciu 13 266 
przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy rolniczej do brzegowej i tutaj zwiększają się łączne 
nakłady finansowe tysiące zwiększa się limit wydatków 2021 o 199000 i zwiększa się Wymień 
zobowiązania kwotę 150 000 Natomiast jeżeli chodzi o objaśnienia do w pfu to objaśnienia  
w informacjach uzupełniających w wybranych kategoriach tutaj w opisie zmienia się ta kwota 
wydatków objętych limitem na 2021 roku w kolumnie 10 12 878000 i zwiększa się wydatki objęte 
limitem majątkowe w 2021 a kwotę 2000000 70 złoty i jeżeli chodzi o opis do przedsięwzięć 
majątkowych tutaj też zmienia się opis na przedsięwzięciu 13 przebudowa i modernizacja placów 
zabaw oraz punktów rekreacyjno sportowych i przedsięwzięciu 13 266 również zmienia się 
stosownie do zmian opis do tego przedsięwzięcia W objaśnieniach do WPF i to są wszystkie które 
zostały przegłosowane wnioskami radnych dziękuję Dziękuję bardzo wobec tego Zarządzam 
głosowanie punktu 4 porządku obrad który brzmi rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Łomianki na lata 2021-2030 ze zmianami Kto z państwa radnych 
jest za przyjęciem projektu uchwały Kto jest za Kto jest przeciw kto wstrzymuje się odgłosu pani 
Agnieszka Zdunek stwierdzam że wynik głosowania 17 głosów za 2 przeciw jeden głos rada podjęła 



uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2020 2030 ze 
zmianami z przyjętym zamykam punkt czwarty porządku obrad sesji przechodzimy do punktu 
piątego Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale 
budżetowej Gminy na rok 2021 z przyjętymi zmianami Kto jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał 
od głosu stwierdzam że wyniku głosowania 18 głosów za 2 przeciw 0 wstrzymujących się rada 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 z przyjętymi 
zmianami proszę państwa wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 37 sesję Rady Miejskiej  
w Łomiankach Szanowni państwo drodzy mieszkańcy kolejna sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 
zaplanowana jest na 22 kwietnia 2021 zatem już po świętach wielkanocnych dlatego też teraz 
składam państwu Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych świątecznego 
jajka oraz wiele radosnych spotkań przy świątecznym stole i bezpośrednich spotkań z mieszkańcami 
wszystkim państwu serdecznie dziękuję za uwagę Dziękuję radnym którzy pozostali na sesji  
z włączonymi kamerami według życzenia mieszkańców Dziękuję miłego dnia Do widzenia Do 
widzenia spokojnych zdrowych świąt zdrowia i błogosławionych zdrowych pogodnych świąt życzenia 
dziękujemy dziękujemy Do widzenia Do widzenia wesołych świąt byśmy się jak najszybciej spotkali 
normalnie było by nieźle wszystkiego dobrego do widzenia do widzenia wszystkiego dobrego  


