
pierwszy mówca 
Dzień dobry państwu. Otwieram 37 Sesje Rady Miejskiej w Łomiankach 8 kadencji, która w związku z 
pandemią odbywa się w trybie zdalnym. Sesja zwołana jest na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy 
o Samorządzie Gminnym. Witam serdecznie państwa Radnych, witam panią Burmistrz i zastępców 
Burmistrza. Witam panią Skarbnik, Sekretarza Gminy, Dyrektorów jednostek organizacyjnych i 
Dyrektora jednostki kultury, Przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych Sołeckich, pracowników 
Urzędu, którzy połączyli się z nami w trybie zdalnym a także wszystkich państwach oglądających nas 
dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej www.lomianki.pl. Na podstawie artykułu 20 
ustęp 1A ustawy o Samorządzie Gminnym obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Proszę o uruchomienie systemu eSesja i wyłączyć przycisk kworum, 
który potwierdzi obecność i udział Radnych w Sesji. Dziękuję. Szanowni państwo, uprzejmie 
informuję, że do systemu zalogowało się, a tym samym swoją obecność potwierdziło 17 Radnych. W 
związku z tym jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że 
zawiadomienie o Sesji wraz z porządkiem obrad został wysłany państwu pocztą elektroniczną w 
trybie regulowanym, informacja o Sesji została opublikowana w biuletynie informacji publicznej na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Zanim przejdziemy do Sesji w imieniu 
mieszkańców zwracam się do państwa Radnych z uprzejmą prośbą o włączenie kamer. Mieszkańcy 
oglądający Sesję dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej naszej Gminy zgłosili mi tą 
prośbę [???]. Dziękuję. Odczytam zaproponowany porządek obrad. 1; otwarcie obrad, 2; przyjęcie 
protokołu z 35 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, 3; przyjęcie projektu protokołu z 36 Sesji Rady 
Miejskiej w Łomiankach, 4; rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030, 5; rozpatrzenie projektu uchowały w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020, 6; interpelacje, zapytania i wolne wnioski, 7; 
zamknięcie obrad Sesji. Czy są jakieś wnioski lub uwagi do porządku obrad? Nie widzę, zatem 
przechodzimy do punktu 2 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 35 Sesji Rady Miejskiej w 
Łomiankach. Projekt protokołu był wysłany na skrzynki elektroniczne państwa Radnych, nikt nie 
zgłosił żadnych uwag. Przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z 35 Sesji Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Pan Tomasz Dąbrowski, pan Adam Salwowski?  
kolejny mówca 
Tak pani Przewodnicząca? Słucham.  
kolejny mówca 
No dobrze, odczytam. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 15 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące 
się. Rada przyjęła protokół z 35 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. Przechodzimy do punktu 3; 
przyjęcie protokołu z 36 Sesji Rady Miejski w Łomiankach. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się 
wstrzymał. Proszę państwa stwierdzam, że w wyniku głosowania 30 głosów za, 0 przeciw, 6 
wstrzymujących się protokół z 36 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach został przyjęty. Zamykamy 
punkt 3 porządku obrad, przechodzimy do punktu 4 i 5. Proszę panią Skarbnik Hannę Dąbrowską o 
przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zmian w 
budżecie razem, jednocześnie. Następnie otworzę listę mówców, będziemy procedować nad 
zmianami w wieloletniej prognozie finansowej i zmianami w budżecie. Po czym przystąpimy do 
głosowania oddzielnie nad uchwałami. Oddzielnie nad uchwałą nad wieloletnią prognozę finansową i 
oddzielnie nad zmianami w budżecie. Proszę bardzo pani Skarbnik.  
kolejny mówca 
 
kolejny mówca 
 
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, ja jeszcze wejdę przed panią Przewodniczącą, o ile mogę. Szanowni państwo 
Radni, pani Przewodnicząca, dosłaliśmy wczoraj do państwa autopoprawkę i chciałam poprosić już 
oprocentowanie nad projektami i WPF i budżetu łącznie z autopoprawką, ale o szczegółach tejże 
autopoprawki też poproszę panią Skarbnik żeby opowiedziała. Dziękuję.  



kolejny mówca 
Dzień dobry państwu. Tak, złożyliśmy autopoprawkę. Te autopoprawka związana jest z tym, że 
otrzymaliśmy decyzję i środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację usługi wsparcia na 
rzecz seniorów. Są to środki w kwocie 27 773 zł, które wprowadzamy zarówno po stronie dochodów 
jak i po stronie wydatków i o tą kwotę zwiększają nam się dochody ogółem, dochody bieżące, 
wydatki ogółem i wydatki bieżące. Zmiany wprowadzone w związku z autopoprawką do projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową skutkują również zmianami w WPF. Teraz może zacznę 
omawiać zmiany w uchwale budżetowej. Zmiany w uchwale budżetowej. Wprowadza się zmiany w 
planie dochodów, planie wydatków, w planie wydatków majątkowych, w planie wydatków 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w planie dochodów i wydatków 
związanych z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w planie 
dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z funduszu dróg samorządowych i 
załącznikach do uchwały, nr 1 załącznik w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom 
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i załącznik 2 w planie dochodów 
rachunku, dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych. Wprowadzone 
zmiany powodują, że plan dochodów będzie wynosił po zmianach, już z poprawką mówię 195 781 
663 zł. Z tego bieżące dochody to kwota 194 247 112 zł. Majątkowe dochody to kwota 1 534 551 zł. 
Natomiast wydatki po zmianach będą wynosiły ogółem 219 097 305 zł 86 gr. Z tego bieżące 181 222 
437 zł i 86 gr i majątkowe w kwocie 37 874 868 zł. W budżecie ustala się deficyt na kwotę 23 315 642 
zł i 86 gr. Deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7 395 571 zł i 60 gr i z wolnych środków w kwocie 15 920 071 
zł 26 gr. Zwiększą się również przychody i te przychody zwiększą do kwoty 26 768 647 zł i 55 gr. Jeżeli 
chodzi o dochody w ogóle to dochody zwiększają się o kwotę 38 070 zł. Natomiast wydatki budżetu 
zwiększają się o kwotę per saldo 16 212 062 zł i 77 gr. Jeżeli chodzi o dochody bieżące to dochody 
bieżące zwiększają się o 38 000 zł 70 gr i zmian w planie dochodów dokonuje się w dziale 801 
rozdział Oświata i Wychowanie, rozdział 801/04 Przedszkola, tu się zwiększa zachody o 10 297 zł w 
związku z otrzymaną decyzję o zwiększeniu dotacji na wychowanie przedszkolne. I druga pozycja po 
stronie dochodów bieżących to zmiana w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 852/95 pozostałe 
działalność i tu zwiększamy dochody bieżące o kwotę 27 773 zł z tytułu otrzymanych środków z 
funduszu przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów 
jako grupy tej najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia Koronawirusem. Jeżeli chodzi o 
wydatki to wydatki bieżące zwiększają się o kwotę per saldo 11 013 184 zł i 77 gr i tutaj zmian 
dokonujemy w działach następujących; działach 600 transport i łączność rozdział 616 Drogi Publiczne 
tu zwiększa się wydatki o kwotę 600 000 zł. Środki te przeznacza się w kwocie 400 000 na zakup 
usług remontowych, na odwodnienie ulic, w zakres którego będzie wchodziła modernizacja, remonty 
konserwacja i czyszczenie tego odwodnienia oraz na zakup pozostałych usług w kwocie 200 000 i tu 
zabezpiecza się te pieniądze na prawidłową organizację ruchu na terenie Gminy w rejonach ulic 
Gościńcowa, Włościańska, Spacerowa. Kolejny dział na którym dokonywane są zmiany jest to dział 
700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 700/ 05 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami. Tutaj 
zwiększamy wydatki o 1 000 000 zł i zabezpieczamy na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod 
drogi publiczne. Następny dział to dział 710 Działalność usługowa i tutaj zwiększa się wydatki o 92 
000, zmian dokonuje się w dziale 710/04 plany zagospodarowania przestrzennego gdzie zwiększa się 
środki o 37 000, które zabezpiecza się na realizację procesów związanych z przeprowadzeniem planu 
zagospodarowania przestrzennego a także na zakup systemu do wydawania wypisów i wyrysów. 
Kolejny rozdział to rozdział 710/35 Cmentarze, tutaj zabezpiecza się środki w kwocie 55 000 zł na 
prace związane z utrzymaniem bieżącym cmentarza oraz wykonanie kostki w alejkach na cmentarzu 
komunalnym w określonych w kwaterach. W dziale 720 Informatyka, rozdział 720/95 tutaj 
zabezpiecza się środki poprzez zwiększenie o kwotę 40000, środki przeznacza się na zakup laptopów 
dla pracowników Urzędu Miejskiego w związku z tym, że zwiększyła się drastycznie zachorowalność 
pracowników Urzędu koniecznym staje się zapewnienie pracy zdalnej urzędników. W dziale 750 
Administracja Publiczna zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 22 501 zł. Zmian dokonuje się w 



rozdziale 750/11 Urzędy Wojewódzkie. Tutaj zmniejsza się kwotę 60 419 zł, którą przenosi się do 
działu 754/16 Straż Miejska. W związku ze zmianami organizacyjnymi, likwidacją referatu 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przenosi się pracownika do Straży Miejskiej, który będzie 
w strukturze Straży Miejskiej i będzie wykonywał obowiązki zakresu bezpieczeństwa i zarządzania...  
kolejny mówca 
Czy tylko ja straciłem dźwięk?  
kolejny mówca 
Ja również straciłam dźwięk w momencie.  
kolejny mówca 
Chyba wyłączył się mikrofon pani...  
kolejny mówca 
A teraz?  
kolejny mówca 
Słychać.  
kolejny mówca 
Teraz jest super.  
kolejny mówca 
Dobrze, czego państwo nie słyszeliście?  
kolejny mówca 
Pewnie jakieś ostatnie 40 sekund.  
kolejny mówca 
Czyli tak; rozdział 750/23? Tutaj zwiększa się wydatki o 50 000, które te środki zabezpiecza się na 
bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 30 000 zł i 20000 na opracowanie strategii 
teleinformatycznej. Kolejny rozdział też jest 705/85 wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego. Tutaj zwiększamy wydatki o kwotę 33 000. Środki zabezpiecza się na zakup 
niezbędnego sprzętu informatycznego dla pracowników icds wykonujących płynną obsługę w celu 
zapewnienia kopii rezerwowych wszystkich komputerów icdsu. W dziale 754 Bezpieczeństwo 
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 86 419 zł i tu zmiany następują 
w rozdziale się 754/16 Straż Miejska gdzie zwiększa się wydatki o 79 419 zł na wynagrodzenia i 
pochodne 60 319 są to środki, które są przesunięte z działu 750 rozdział 750/11 i zabezpiecza się 
środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w 
kwocie 15 000 zł a także 4 000 zabezpiecza się na zakup usług. Związane jest to z zapewnieniem 
środków na wykonywanie zadań z zakresu usuwania pojazdów w trybie art 50A ustawy Prawo o 
ruchu drogowym. Rozdział 754/ 95 pozostała działalność. Tutaj mamy nasze centrum monitoringu. 
Zwiększamy środki o 7000 na zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych. Dział 801 Oświata i 
Wychowanie tu zwiększa się wydatki o 7 174 344 zł i zmian dokonujemy w rozdziale 801/01 Szkoły 
Podstawowe. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 539 603 zł. Środki zabezpiecza się na wypłatę dotacji 
dla niepublicznych Szkół w kwocie 1 157 000 zł. A także na wyposażenie [niezrozumiałe]  
kolejny mówca 
Przepraszam bardzo!  
kolejny mówca 
Dyskutanci, proszę o wyłączenie kamer, przepraszam, mikrofonów.  
kolejny mówca 
Ale prośbę miała pani Przewodnicząca o włączenie kamer na czacie.  
kolejny mówca 
Kamery tak ale niepotrzebne mikrofony już niekoniecznie. Pani Haniu, prosimy dalej.  
kolejny mówca 
Tak i następna kwota to kwota zabezpieczona na zakup usług remontowych jest to kwota 298 100 zł. 
W ramach tych środków planuje się wykonać kompleksowy remont łazienek [niezrozumiałe] oraz 
natrysków wraz z armaturą i remont szatni w szkole podstawowej w Dziekanowie Leśnym i tutaj 280 
000 nam potrzeba a na przebudowę łazienek w Szkole Podstawowej numer 2, 18 100 zł. Poza tym 



zwiększa się środki na zakup pozostałych usług i tutaj to zwiększenie to kwota 73 570 zł. Z czego na 
modernizację w ramach stron internetowych Szkół 20 000, po 5 000 na każdą szkołę szkoła. Szkoła 
numer 1, szkoła numer 2, przedszkole nr 3 i szkoła w Dziekanowie Leśnym. [niezrozumiałe] 
[niezrozumiałe] na wykonanie prac archiwizacyjnych w szkole podstawowej w Dziekanowie Leśnym 
tutaj potrzeba jest 10 000 zł. Kolejny rozdział to 801/03 oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych. Tu zwiększa się środki o kwotę 22 960, którą zabezpiecza się na wypłatę dotacji dla 
niepublicznych oddziałów przedszkolno - szkolnych podstawowych[?]. Rozdział 801/04 Przedszkola. 
Tu zwiększa się wydatki o kwotę 3 542 877 zł. Kwotę tę zabezpiecza się na wypłatę dotacji dla 
Przedszkoli Niepubliczne kwocie 3 492 377 zł również na zakup komputera dla przedszkola 
samorządowego w Łomiankach 3000, na zakup usług remontowych w przedszkolu w Dziekanowie 
Leśnym [niezrozumiałe] kancelarii 22 000 i naprawa ogrodzenia przedszkola w Łomiankach w 
Dąbrowie Leśnej, w Dziekanowie Leśnym 12 000, na zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki w 
[niezrozumiałe] zgodnie z zaleceniami przeglądu budowlanego 3000, modernizacja stron 
internetowych w przedszkolach samorządowych[?] [niezrozumiałe] [niezrozumiałe][niezrozumiałe] 
Rozdział 801/50 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 
pracy w szkołach podstawowych. Tutaj również zwiększa się środki na dotacje do jednostek 
niepublicznych o kwoty 778 600 zł. W rozdziale 801/95 pozostała działalność zabezpiecza się środki 
w kwocie 50 000 na przeprowadzenie akcji Lato w mieście 2021. Kolejny dział w którym dokonywane 
są zmiany w wydatkach bieżących to jest dział 852 Pomoc Społeczna i w tym dziale zwiększa się 
wydatki o kwotę 53 683 zł. Zmian dokonuje się w rozdziale 852/19 Ośrodki Pomocy Społecznej. Tutaj 
zwiększa się środki w kwocie 25 910 zł i środki te zabezpiecza się na modernizację i dostosowanie 
strony internetowej ośrodka pomocy społecznej 5 000 oraz na wymianę zużytego sprzętu 
teleinformatycznego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20 910 zł. Kolejny rozdział to pozostała 
działalność 852/95, tutaj zwiększa się wydatki o kwotę 27 773 zł i środki te zabezpiecza się na 
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Pomocy Społecznej, którzy będą wykonywali 
usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach programu wspieraj seniora. Kolejny dział, w którym 
dokonywane są zmiany to dział 853 pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej, rozdział 853/ 
95 Pozostała działalność. Tu zwiększa się wydatki na realizację programu współpracy Gminy Łomianki 
z organizacjami pozarządowymi i tutaj mamy wpisane zadanie ochrona i promocja zdrowia 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i tu 
zwiększamy środki na dotarcie dla tych organizacji o 10 000 zł. W dziale 855, jest to rozdział rodzina, 
dział rodzina rozdział 855/ 10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tu zwiększa się 
wydatki o kwotę 12 700 zł i środki te zabezpiecza się na utrzymanie czwórki dzieci przebywających w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Szacuje się, że środki na tą czwórkę dzieci starczą do końca 
roku. Kolejny dział to dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tu zwiększa się 
wydatki o kwotę 1 600 457 zł 77 gr. Zmian dokonuje się w rozdziałach; rozdział 902 gospodarka 
odpadami. Tu zwiększamy wydatki o kwotę 1 000 000, którą zabezpieczamy na usługę w zakresie 
wywozu odpadów zielonych od mieszkańców Gminy Łomianki. Rozdział 900/04 utrzymanie zieleni w 
miastach i Gminach, tu zwiększa się wydatki o kwotę 80000 z przeznaczeniem na wykonanie 
ekspertyzy dendrologicznej stanu zachowania drzew rosnących na terenie Gminy Łomianki wzdłuż 
ulicy Armii Poznań oraz na opracowanie eksperckie możliwości koncepcji renaturalizacji terenu przy 
skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej, Spokojnej w ramach kompensacji wycinki drzew podczas przebudowy 
ulicy Fabrycznej. W rozdziale 900/05 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się 
wydatki o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na 
terenie Gminy Łomianki. Zgodnie z uchwałą sejmiku Wojewódzkiego i jak się dowiedziałam Gmina 
będzie składała wniosek o dofinansowanie kosztów przeprowadzenia tej inwentaryzacji ale bliżej 
może o tym później pan Kierownik Kaczmarczyk powie. Następny rozdział to 915 oświetlenie ulic, 
placów, dróg. Tu zwiększa się wydatki o kwotę 274 957 zł i 77 gr i środki te zabezpiecza się na 
oświetlenie ulic na terenie Gminy Łomianki. W rozdziale 995 pozostała działalność, tu zwiększa się 
wydatki o kwotę 215 500 zł. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 
19 000. Planuje się zakupić komputer do działu [niezrozumiałe], zakup granulatu na boiska 



niezbędne do ich konserwacji to 15 000, zakup usług remontowych gdzie zwiększa się wydatki o 148 
000 i w ramach tych środków planuje się remont boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy Wiślanej 
69 na wykonanie natrysku poliuretanowe 55 000. Remont oświetlenia parkingu i terenu 
zewnętrznego ICD, oświetlenie LEDowe 16000, fugowanie płytek basenu w szatniach ICD oraz 
uzupełnianie o te płytki, które są uszkodzone 14 000, naprawa dachu na budynku icds 48 000, 
wymiana przyłączy latarni na terenie icde 5000 i doraźna naprawa nawierzchni na Orliku 2012 przy 
Warszawskiej 73, 10 000. Na zakup pozostałych usług zwiększa się kwotę 48 500, którą przeznacza 
się na montaż i demontaż hali pneumatycznej. Mamy nowy obiekt sportowy i jego koszty będą [???] 
w zakresie montażu i demontażu w granicach 50 000. Montaż monitoringu na obiekcie Orlik 2012 
przy Warszawskiej 73 7 000 i potrzeba jeszcze na [???] modernizację i dostosowanie strony 
internetowej icde to 5000 a także wykonanie dodatkowych nadprzyrostowych[?] na głównych 
ciągach komunikacyjnych placu zabaw przy [???]. Tutaj się przeznacza środki w kwocie 6 500 zł. Dział 
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 300000. Zmian 
dokonuje się w rozdziałach; rozdział 921/05 pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się 
wydatki o 220 000 zł i środki te przeznacza się na realizację programu współpracy Gminy Łomianki z 
organizacjami pozarządowymi. Tutaj mamy zadania podtrzymanie i upowszechnianie Tradycji 
Narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości Narodowej, Obywatelskiej i Kulturowej, 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i Dziedzictwa Narodowego, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w artykule 3 ustęp 3 w zakresie określonym artykułem 4 ustęp 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego. Tu planuje się przeprowadzenie konkursu na realizację tych zadań. W rozdziale 
921/09 Domy i Ośrodki Kultury tu zwiększa się wydatki o 50 000 zł, którą tą kwotę zabezpiecza się na 
dotacje podmiotową dla naszej instytucji Kultury, Centrum Kultury. W rozdziale 921/ 16 biblioteki tu 
zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 
naszej biblioteki publicznej. Kolejny dział i ostatni gdzie dokonywane są zmiany po stronie wydatków 
bieżących to jest dział 926 - kultura fizyczna, rozdział 926/ 05 zadania w zakresie kultury fizycznej. Tu 
zwiększa się wydatki o kwotę 20000 i środki te przeznacza się na realizację programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. Tu mamy wpisane zadanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej. To są wydatki 
bieżące. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5 198 860 
zł. Wprowadza się nowe zadania ale również dokonuje się zmian już na istniejących zadaniach. 
Wszystkie zwiększenia, przepraszam, wszystkie środki w ramach wydatków majątkowych kierowane 
są na zadanie inwestycyjne. Cała ta kwota 5 109 868 zł. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to w 
dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne zmian dokonuje się na zadaniu 
2016/12 jest to zadanie kompleksowa przebudowa dróg gminnych [niezrozumiałe] ulica Wiklinowa, 
Rolnicza, Ogrodowa i Warszawska. Tu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 000 zł i środki te 
zabezpiecza się na wykonanie przebudowy ulicy Cyprysowej. Zadanie 2018/02 kompleksowa 
przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic 9 kwartał[?], znajdujący się pomiędzy ulicami 
Kolejowa, Konopnicka, Lotników Alianckich i Miła. Tu wprowadza się środki na rok 2021.    Ustala się 
plan wydatków w kwocie 50 000 i środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ulic dla których została wykonana infrastruktura podziemna w tym kwartale. Zadanie 
2018/23 przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Brzegowej. Tu zwiększa się 
plan wydatków na 2021 rok o 49 000 zmian dokonuje się w celu opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Wiślanej od Rolniczej do Brzegowej oraz przygotowanie 
postępowania przetargowego. Zadanie 2019/05 przebudowa drogi na odcinku od ulicy Konopnickiej 
do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym, tutaj dokonujemy zmiany nazwy zadania i 
proponujemy nową nazwę - przebudowa drogi na odcinku od ulicy Konopnickiej do przedszkola 
samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia. 
Zmiana nazwy tego zadania daje szersze możliwości dokonywania rozszerzenia zakresu pracy w 
ramach tego zadania poprzez opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie 
robót budowlanych właśnie w zakresie budowy pętli autobusowej i między innymi wykonania tam 



oświetlenia. Zadanie 2021 /10 rozbudowa ulicy Słonecznej. To jest nowe zadanie. Ustala się rok 
realizacji 2021 i ustala się plan wydatków na 2021 rok w kwocie 850 000 zł i tutaj właśnie się planuje 
budowę ulicy Słonecznej. Zadanie 2021 /11. Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej. Jest to zadanie 
nowe. Ustala się plan wydatków na 2021 rok w kwocie 50000 zł i tworzy się to zadanie w celu 
wykonania rozbudowy ulicy Łąkowej a te środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział 700/ 05 - gospodarka 
gruntami i nieruchomościami. Zadanie 2015/21 - pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne. Tutaj 
zwiększa się plan wydatków o kwotę 300000 z przeznaczeniem na zakup działek drogowych, które są 
już między innymi w trakcie procedowania. Zadanie 2021/12 jest to nowe zadanie pod nazwą zakup 
gruntów pod nową strażnicę OSP Dziekanów Polski. Ustala się plan wydatków na 2021 rok w kwocie 
600 000 No i te środki zabezpiecza się na zakup działki pod budowę nowej strażnicy dla ochotniczej 
straży pożarnej w Dziekanowie Polskim. W rozdziale 795 pozostała działalność tutaj zmian dokonuje 
się na zadaniu 2020/ 36 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gdzie zwiększa się 
wydatki o 30 000 zł i środki te zabezpiecza się na wykonanie dodatkowego projektu instalacji c.o. [??] 
oraz dla przebudowy instalacji gazowej w budynku Konopnicka 65, wykonania kotłowni. Tam mamy 
przedszkole i dwa mieszkania, dwa lokale mieszkalne. Zadanie 2021/27 wykonanie systemu 
grzewczego w budynku przy ulicy kolejowej. Tutaj ustala się plan wydatków na kwotę 9 000. W 
budynku tym nie ma żadnego ogrzewania i najemca wykona ogrzewanie przy czym Gmina pokryje 
część kosztów właśnie w wysokości 9000 zł. Natomiast szacowana koszt całego całej tej inwestycji 
wykonania ogrzewania to jest 16 000. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa. Rozdział 754/ 16 Straż Miejska. Tu tworzy się nowe zadanie z numerem 2021/ 13 
zakup pojazdu specjalnego, osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub 
ujętych i na ten cel przeznacza się kwotę 158 000 zł. Zakup tego samochodu jest niezbędny dla 
zapewnienia prawidłowego przewozu osób nietrzeźwych bądź ujętych. Ten samochód posiada 
odizolowany przedział transportowy, który jest bezpieczny zarówno i dla strażników jaki dla 
przewożonych. Dział 801 oświata i wychowanie. Rozdział 801/01 tutaj tworzy się nowe zadanie 
2021/ 14 zakup wraz z montażem kompresora mocy biernej do szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy 
Partyzantów 31. Zabezpiecza się środki w kwocie 26 000 i zakup i montaż tego kompresora mocy 
biernej i montaż urządzenia pozwoli zniwelować opłaty za dystrybucję elektryczną energii 
elektrycznej i szacuje się, że oszczędności będą wynosiły 18 000 zł rocznie. Zadanie 2021/15 zakup 
wraz z montażem kompresora mocy biernej dla szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim przy 
ulicy Rolniczej 45, też nowe zadanie, tu plan wydatków ustalę się 13 000 i tak jak wcześniej mówiłam 
wyliczone oszczędności po zamontowaniu tego kompresora mocy biernej dla tej szkoły wyniosą 
rocznie około 8 400 zł. Kolejne nowe zadanie to zadania o numerze 2021/16 wykonanie ciągu 
komunikacyjnego szkoła - plac zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 1 przy Warszawskiej 73, tu 
zabezpiecza się kwotę 16000 zł i zabezpiecza się środki na wykonanie ciągu komunikacyjnego między 
wyjściem z budynku szkoły a placem zabaw. Tutaj wzięły względy bezpieczeństwa, zostały wzięte pod 
uwagę. Zadanie 2021/17 modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ulicy Partyzantów 31[?]. Zadanie zabezpiecza się środki w 160 000 na 
zamontowanie pompy ciepła. Zadanie 2021/18 - modernizacja przepompowni ścieków na terenie 
szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ulicy Akinsa 6. Tu tworzy się nowe zadaniem i 
ustala się plan wydatków 29 000 zł. Środki zabezpiecza się na modernizację przepompowni ścieków, 
wymiana armatury wewnętrznej przepompowni, montaż włączników pływakowych, montaż systemu 
monitorowania pracy przepompowni. Kolejne zadanie 2021/19 przebudowa drogi dojazdowej 
włącznika wraz z odwodnieniem w szkole podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ulicy Rolniczej 
435. Tu ustala się plan wydatków na 2021 rok w kwocie 105 000 zł. Środki przeznacza się na 
przebudowę drogi włącznika wraz z odwodnieniem. Są to trzy etapy, ułożenie kostki brukowej przy 
łączniku, drugi etap to wykonanie spadku drogi dojazdowej i trzeci etap wykonanie odwodnienia 
drogi dojazdowej na parking i boisko i montaż zbiornika retencyjnego. W rozdziale 801/04 
przedszkola, tutaj tworzy się nowe zadanie o numerze 2021/20 modernizacja przepompowni 
ścieków przedszkola samorządowego przy ulicy Szpitalnej w Łomiankach. Ustala się plan wydatków 



w kwocie 22 000 zł. Środki przeznacza się na wykonanie modernizacji przepompowni ścieków 
polegającej na wymianie szafy sterowniczej na nową, system sterowania na pływakach, montaż 
sygnalizator alarmu wizyjnego. W dziale 852 Pomoc Społeczna, tutaj otworzy się nowe zadanie o 
numerze 2021/21. Zakup serwera na potrzeby ośrodka pomocy społecznej. Zabezpiecza się w kwocie 
26 568 zł. Jak sama nazwa wskazuje zadanie będzie, środki na tym zadaniu będą przeznaczone na 
zakup serwera który jest wymiana z tego serwera w tym okresie jest niezbędna. Dział 900 - 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj w rozdziale 915 - oświetlenie ulic, placów i dróg. 
Zadanie 2015/18 modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki 
proponujemy zmianę nazwy na; modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy 
Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów Gminy. Zmiana nazwy tego zadania 
pozwoli na rozszerzenie prac wykonywanych w ramach tego zadania i tutaj na tym zadaniu zostało 
zmienione również środki na wykonanie nowego oświetlenia ulicy Fredry. Rozdział 995 - pozostała 
działalność. Tutaj zmiana następuje na zadaniu 2015/20 budowa i modernizacja placów zabaw oraz 
punktów rekreacyjno-sportowych i zwiększa się wydatki o kwotę 400 000 zł i te 400 000 przeznacza 
się na wykonanie drugiego etapu rozbudowy placu zabaw przy ulicy Radziewiczówny, na wykonanie 
wiaty piknikowej dla osiedla Równoległa, projekt i realizacja oraz z tych środków będzie zakupione 
doposażenie placów zabaw w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 
Zadanie 2018/15 budowa parku artystów przy ulicy zachodniej, tu zwiększa się środki w kwocie 9 
000 zł na przyłączenie kurtyny wodnej, która została zamontowana w tamtym roku do instalacji 
elektrycznej i instalacji wodociągowej. Zadanie 2021/22 przebudowa bieżni przy ulicy, przepraszam, 
budowa bieżni przy boisku icds przy ulicy Staszica. Tutaj jest to nowe zadanie w 2021 roku plan 
wydatków ustala się na kwotę 500 000 zł i środki te pozwolą na wymianę istniejącej nawierzchni w 
bieżni. Tu Gmina już złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Dofinansowanie nie 
będzie mogło przekroczyć więcej jak 200 000 zł i to dofinansowanie będzie w formie refundacji. Czyli 
środki wprowadzimy po stronie dochodów dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 
Zadanie 2021/23 Orlik 2012 przy ulicy Warszawskiej 73, kontenery zaplecza. Jest to nowe zadanie 
gdzie zabezpiecza się środki w kwocie 111 300 zł i przeznacza się na rozbiórkę starych kontenerów 
zaplecza, dostawę i montaż nowych. Wraz z wymianą instalacji przyłączeniowych. Zadanie 2021/24 
monitoring na boisku i hali pneumatycznej icds. Tutaj plan wydatków ustala się na kwotę 106 000 zł i 
zabezpiecza się te środki na budowę monitoringu na boisku i hali pneumatycznej przy icdsie w celu 
poprawy bezpieczeństwa zarówno obiektu jak i użytkowników. Zadanie 2021/25 monitoring na 
Orliku 2012 przy ulicy Wiślanej. Tu zabezpiecza się środki w kwocie 46 000 zł na budowę monitoringu 
na obiekcie Orlik 2012 i boisku pełnowymiarowym przy Wiślanej 69. Kolejne nowe zadanie to 
zadanie 2021/26 budowa oświetlenia LED zmierzchowego na hali pneumatycznej i bieżni przy icds i 
na ten cel przeznacza się środki 33 000 zł. W ramach tego zadania chcemy wybudować oświetlenie 
LEDowe zmierzchowe na hali i bieżni przy icdsie. Poza tymi zmianami dokonuje się również zmian w 
załączniku nr 1 - plan dochodów, rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi 
finansowanych i zmiany te polegają na wprowadzeniu stanu początkowego, stanu środków na 
początek roku, i w rozdziale, w dziale 801 rozdział 801/01 wprowadza się stan środków na początek 
roku w kwocie 196 zł i 59 gr i o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków. I dział 854 rozdział 
854/ 01 stan środków na początek roku wprowadza się w kwocie 879 zł 50 groszy i o te środki 
zwiększa się wydatki. Jeżeli chodzi o deficyt to tak; deficyt zwiększa nam się o kwotę 18 173 982 zł i 
77 gr i deficyt po zmianach będzie wynosił 23 315 602 zł i 86 gr. Zwiększają się przychody o kwotę 16 
173 982 zł i 77 gr i te przychody zwiększają się z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
w kwocie 253 911 zł i 51 gr oraz przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w artykule 217 
ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 920 071 zł 26 gr. Przychody po 
zmianach wynoszą 26 768 647 zł i 55 gr. Są to wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do 
projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki. Zmiany w uchwale 
budżetowej powodują zmiany w UPFie i ta auto poprawka, którą zgłaszała pani Burmistrz powoduje 
również zmianę w wieloletniej prognozie finansowej. I jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę 



finansową, już z auto poprawką, to zmiany w wieloletniej prognozie związane są ze zmianami w 
budżecie, które były dokonane zarządzeniem Burmistrza i tutaj dwa zarządzenia w międzyczasie były 
z 26 lutego i z 12 marca zmiany związane ze zmianami w uchwale budżetowej. Dochody w WPFie, 
zwiększają się dochody ogółem, w WPFie zwiększają się o kwotę 475 140 zł, z tego dochody bieżące 
zwiększają się o 475 140 zł i o taką samą kwotę zwiększają się dochody z tytułu dotacji środków 
przeznaczonych na cele bieżące. Jeżeli chodzi o wydatki to wydatki w 2021 roku ogółem zwiększają 
się o kwotę 16 649 122 zł i 77 gr. Tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 11 450 254 zł i 77 gr, 
zwiększają się również wydatki na wynagrodzenia i składki [???] o kwotę 115 738 zł. Natomiast 
wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5 198 868 zł i w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 
zwiększają się o kwotę 5 198 868 zł. Zmienia się wynik budżetu, zwiększa się o kwotę, deficyt 
zwiększa się o kwotę 16 173 982 zł i 77 gr, do kwoty 23 315 642 zł 86 gr. Zwiększają się przychody 
budżetu w WPFie o kwotę 16 173 982 zł i 77 gr i zwiększają się do kwoty 26 768 047zł 55 gr. Z tego 
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków się o kwotę 253 911 zł i 51 gr i wolne środki zwiększają się o kwotę 
15 920 071 zł i 26 gr. Z tego na pokrycie deficytu jest stała kwota 15 920 091 zł i 26 gr. Natomiast 
przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na pokrycie 
deficytu jest kwota 7 395 571 zł i 60 gr. Jeżeli chodzi o nadwyżka operacyjną to ta nadwyżka 
operacyjna zmniejsza się o 10 975 114 zł i 77 gr do kwoty 13 024 674 zł 14 gr. Za to zwiększa się 
skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 5 198 868 zł do kwoty 39 793 321 zł 69 gr. Zmieniają się 
również wskaźnikiem, zmniejsza się wskaźnik jednoroczny 2021 roku o 7,45%, zmniejsza się 
dopuszczalny limit spłaty zobowiązań latach 2022-2024 wliczony do planu i on zmniejsza się o 2,48%. 
W roku 2026 zmniejsza się o 1,07% a w latach 2027 - 2028 zmniejsza się o 1,06%. Zmniejsza się 
również dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie w latach 2022-2024 
2,48%. A w roku 2026 zmniejsza się o 1,6. W 2027 o 1,07 i w 2028 o 1,06. Jeżeli chodzi o wydatki 
objęte limitem to one zwiększają się w 2021 roku o kwotę 2 788 000 zł. W 2022 zwiększają się o 751 
000. Z czego bieżące zwiększają się w 2021 o 800 000 i w 2022 o 800 000. Natomiast limity 
majątkowe zwiększają się o kwotę 1 988 000 w 2021 roku a zmniejszają się o kwoty 49 000 zł w 2022 
roku. Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 do WPFu, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, to w tym załączniku 
zmieniają się zarówno przedsięwzięcia na wydatki bieżące jak i na wydatki majątkowe. Jeżeli chodzi o 
przedsięwzięcia na wydatki bieżące to tutaj wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia. Pierwsze o 
numerze 13142 - odwodnienie ulic, modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie i to ustala się 
łączne nakłady finansowe w kwocie 800 000, limit wydatków na 2021 rok ustala się w kwocie 400 
000, limit wydatków w 2022 - 400 000, limit zobowiązań ustala się w kwocie 800 000. Kolejne nowe 
przedsięwzięcie w wydatkach bieżących to13143 uzupełnienie i otworzenie oznakowania drogowego 
oraz wprowadzenie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki i tu łączne nakłady 
finansowe ustala się w kwocie 800 000 zł. Limit wydatków na 2021 rok ustala się w kwocie 400 000, 
limit wydatków na 2022 rok ustala się w 400 000 i ustala się limit zobowiązań w kwocie 800 000 zł. 
Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia na wydatkach majątkowych to tutaj zmiana następuje na 
przedsięwzięciu numer 1323 przebudowa i modernizacja placu zabaw oraz punktów rekreacyjno-
sportowych, gdzie zwiększa się limit wydatków w 2021 o kwotę 400 000 zł. Zwiększają się łączne 
nakłady finansowe na tym zadaniu o 400 000, zwiększa się limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu 
o kwotę 400 000 zł. Kolejne przedsięwzięcie to 13219, kompleksowa przebudowa dróg Gminnych w 
kwartałach ulic i tutaj mamy 8 kwartał, ulica Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska. Zwiększa 
się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 500000 zł. O taką samą kwotę zwiększa się łączne nakłady 
finansowe i o taką kwotę 1 500 000 zwiększa się limit zobowiązań. Kolejne przedsięwzięcie na 
którym następują zmiany, które dotyczą zmiany nazwy przedsięwzięcia to przedsięwzięcie 13223 
dotychczasowa nazwa - modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki i 
zmienia się na - modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki oraz budowa 
nowego oświetlenia dróg i placów Gminy. Przedsięwzięcia 13256 budowa parku artystów przy ulicy 
Zachodniej, tu zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o 9 000 zł, zwiększa się nakłady finansowe o 
kwotę 9000 i zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9000 zł. Przedsięwzięcie 13266 przebudowa 



ulicy Wiślanej na odcinku od Rolniczej do Brzegowej, tu zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o 
kwotę 49 000 do kwoty 50, zmniejsza się limit wydatków w 2022 o kwotę 49 000. Przedsięwzięcie 
13289 przebudowa drogi na odcinku od ulicy Konopnickiej do przedszkola samorządowego w 
Dziekanowie Leśnym. Tutaj zmienia się nazwa tego przedsięwzięcia na przebudowa drogi na odcinku 
od Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli 
autobusowej i wymianą oświetlenia. I ostatnie przedsięwzięcia na którym dokonywane są zmiany to 
jest przedsięwzięcie 13295 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i to zwiększa się 
limit wydatków w 2021 o 30 000 zł do kwoty 80 000. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 
30 000 i zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Są to wszystkie zmiany, które dotyczą 
zmian w WPFie. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Bardzo dziękuję pani Skarbnik. Proszę pana Mateusza Krogulca Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o przedstawienie opinii do dwóch projektów uchwał, do zmian w Budżecie i do Budżetu.  
kolejny mówca 
Szanowna pani Przewodnicząca, państwo Radni, Komisja zaopiniowała pozytywnie oba projekty 
uchwał dwoma głosami wstrzymującymi się i jednym głosem pozytywnym. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z państwa chce zabrać głos proszę potwierdzić to na 
tablecie. Nie ma tu. Pan Radny Maciej Etienne.  
kolejny mówca 
Szanowna pani Przewodnicząca, szanowni państwo, ja mam dwa wnioski do Budżetu. Pierwszy 
wniosek dotyczy sprawy państwu znanej. Zabiegam od dłuższego czasu o ustawienie na placu zabaw 
przy ulicy Waligóry urządzenia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ już znacznie 
więcej, dotychczasowy wykonawca modernizacji placu złożył 10 dni temu najniższą ofertę montażu i 
urządzenia wraz z objęciem go gwarancją stąd wnoszę o przesunięcie środków w wysokości 60 000 zł 
z zadania inwestycyjnego 2015/20 o nazwie budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów 
rekreacyjno-sportowych na zadanie inwestycyjne 2020/33 modernizacja placu zabaw przy ulicy 
Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw zwiększając 
wartość tego zadania do kwoty 65 730 zł. Jednocześnie wnoszą o zmianą nazwy zadania 
modernizacja placu zabaw przy ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego 
w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Dlaczego wyłączam te 
środki, które jak rozumiem są już przeznaczone na posadowienie urządzenia ze wspólnego worka na 
dedykowany zadanie? Zauważyłem od dłuższego czasu pewną niebezpieczną tendencje. 
Kumulowania środków różnych zadań w jednym koszyku inwestycyjne. W efekcie często urzędowi 
umykają uwadze zadania co w konsekwencji powoduje, że na koniec roku środki to są zdejmowane. 
Czynność to potocznie nazywana jest 'czyszczeniem budżetu'. W celu uniknięcia takiej sytuacji 
przedkładam powyższy wniosek. I drugi wniosek. Drugi wniosek dotyczy zadania inwestycyjnego, 
które zgłaszam regularnie już od wielu lat. Chodzi o niebezpieczny plac zwany potocznie 'boiskiem' 
przy ulicy Waligóry. Bardzo nierówny podziurawiony przez krety i nornice, podłoże drewniane, 
chyboczące się drewniane bramki, przylegający zakład produkcyjny z wypuszczanymi psami, które 
mają go chronić. Na który dostają się dzieci by odebrać piłkę, która tam przelatuje na ten teren 
sprawiają już, że ten teren jest bardzo niebezpieczny w użytkowaniu. Dlatego też drugi wniosek 
brzmi następująco; wnoszę 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 2017/27 o nazwie pozyskanie gruntów pod inwestycje 
Gminne. I to też słowo komentarza z mojej strony. Na zadaniu tym 2017/27 było do tej pory 300 000 
zł. Obecnie zasila się jej kolejną kwotę 305 000 zł na wykup jakiegoś bliżej nieokreślonego Gruntu na 
środku osiedla Majowe. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem przeciwny wykupu gruntów o ile nie służą 
oceną publicznym w szerokim tego znaczeniu. No bo to dzieli mieszkańców na tych, którzy mają 
dojście do Urzędu i tych nazwę ich pozostałych. Ponadto powoduje to, że inni zaprzestają 
przekazywania gruntów w oczekiwaniu, że Gmina prędzej czy później sypnie groszem. Stąd mój 



wniosek jak powyżej. Ja przekazałem oba wnioski do biura Radny, więc one są już przygotowane. A 
państwa Radnych bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do obu tych wniosków. Dziękuję 
bardzo.  
kolejny mówca 
Dziękuję panie Radny, to nie jest wniosek formalny tylko wniosek merytoryczny do zmiany w 
uchwale. Oczywiście wymagający przegłosowania.  
kolejny mówca 
Bardzo przeprasza, wniosek oczywiście merytoryczny. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Bardzo proszę pan Tomasz Henryk Dąbrowski.  Radny Tomasz Henryk Dąbrowski zgłosił się do głosu.  
kolejny mówca 
Przepraszam pomyłka, to nie wiem jakiś, nie zgłaszałem się.  
kolejny mówca 
Rozumiem.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
W takim razie pan Radny Janusz Skonieczny.  
kolejny mówca 
Dzień dobry państwu. Ja zgłaszam wniosek merytoryczny o zmianę treści uchwały Budżetowej. O 
zmianę na zadaniu 2018/23 przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy 
Brzegowej. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 199 000 do kwoty 200 000, która w 
aktualnym projekcie jest zwiększenie o 49 000. Więc proszę o zmianę zwiększenie o 150 000. Zmian 
dokonuje się w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Wiślanej od 
ulicy Rolniczej do ulicy Brzegowej i tutaj zmiana, poproszę o zmianę celu, przygotowanie 
postępowania przetargowego oraz częściowego odbioru kompleksowego projektu przebudowy ulicy. 
Proszę żeby zmian dokonano na zadanie 2015-2027 w zależności od tego czy wniosek pana Marcina 
Etienne przejdzie, tutaj nie jestem w stanie podać treści ale chodzi o to żeby zmniejszyć kwotę, to 
zwiększenie na zadaniu 2015/ 27 pozyskanie gruntów pod inwestycje Gminne. Tam gdzie chcemy 
zwiększyć na zakup ulicy 22 Września, żeby z tych 300 000, które chcemy zwiększyć to żeby właśnie 
199 trafiło na zadanie 2018/23. Uzasadnienie. Proszę państwa od początku 2020 roku wraz z 
mieszkańcami i Radą Sołecką, czyli od początku poprzedniego roku, zabiegam o to by rozpocząć 
proces projektowania przebudowy ulicy Wiślanej w której w tym roku zostanie wybudowana 
kanalizacja. Zależy nam by pomiędzy zakończeniem budowy kanalizacji a rozpoczęciem budowy ulicy 
nie było niepotrzebnych opóźnień. Na przykład z powodu braku projektu lub niezbędnych decyzji. 
Uważam, że zabezpieczenie środków zmotywuje Urząd do szybszego zamówienia, przygotowania 
projektu a ustalenie terminów odbiorów częściowych w tym roku pozwoli przyspieszyć cały proces 
projektowania. Obawiam się, że brak takiego celu wyznaczonego na ten rok spowoduje rozluźnienie i 
brak starań by zadanie nie stało w miejscu. Zależy mi i Radzie Sołeckiej i mieszkańcom by jeszcze w 
tym roku powstał projekt. Nawet jeśli będzie można go odebrać w całości w przyszłym roku a w tym 
roku tylko częściowo. Od początku 2020 roku, czyli znowu w zeszłym roku, mieliśmy od stycznia 2015 
na tym zadaniu. Przypomnę, to jest przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do ul 
Brzegowej. Jednak nie udało się zrealizować zadania w całości. Nie powstał kompleksowy projekt 
przebudowy ulicy a jedynie projekt chodnika. Powstał na jesieni zeszłego roku. Na Sesji 26 listopada 
środki z tego zdania przeznaczono na zbieg a budżecie na 2021 rok, bieżący rok, zaplanowano na tym 
zadaniu tylko 1000 zł. Co wywołało oburzenie mieszkańców. W związku z tym nasze wnioski, które 
przekazaliśmy już 9 listopada zeszłego roku do Wiceburmistrza Bohdziewicza zaczęliśmy zbierać 
podpisy pod tym wnioskiem i 200 mieszkańców podpisało się pod tym wnioskiem. Ja tutaj mogę 
państwu pokazać listę podpisów. Państwo dostali też na maila potwierdzenie tego, że rzeczywiście 
zebraliśmy tyle podpisów. Skierowaliśmy ten wniosek też do biura Rady razem z załączonymi 
podpisami do przekazania do państwa, niestety jeszcze nie zdążył drogą oficjalną do państwa 



dotrzeć. W związku z tym proszę państwa by na zadaniu zaplanować nie 50 000 tylko na 
przygotowanie postępowania przetargowego ale 200 000 także na przynajmniej częściowy odbiór 
projektu. Proponuję by nie zwiększać środków na zadanie 2015/ 27 - pozostanie gruntu pod 
inwestycje Gminne na którym w bieżącym brzmieniu projektu dodajemy 300 000 zł na zakup działki 
drogowej do 22 września na kwotę 305 tysięcy, tak jest uzasadnieniu, projektowanie ulicy Wiślanej 
trzeba zacząć jak najszybciej by jak najszybciej skrócić czas pomiędzy zakończeniem budowy 
kanalizacji i rozpoczęciem przebudowy ulicy. Myślę, że zakup działki drogowej może poczekać na 
kolejne wolne środki i zmiany w budżecie, które wykonujemy niemal na każdej Sesji. Możliwe, że 
będzie można to sfinansować na przykład z dochodów z tytułu dofinansowania zadania 2021/22 
przebudowa bieżni przy boisku icds przy ul Staszica gdzie finansowanie dofinansowań 200 000. 
Aktualnie na zadaniu 2018/ 23 przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do 
Brzegowej mamy tylko mowę o przygotowaniu postępowania przetargowego. Mieszkańcom zależy 
by jeszcze w tym roku przygotować projekt przebudowy ulicy nawet jeśli zostanie odebrany tylko 
częściowo, ponieważ do pełnego odbioru mogą być wymagane uprawomocnienia się decyzji i 
pozwolenia na budowę. Pełnego odbioru możemy dokonać już na początku przyszłego roku tylko nie 
chcielibyśmy żeby w wyniku opóźnień i tylko przygotowania postępowania przetargowego tego 
pełnego odbioru byśmy dokonali na koniec przyszłego roku. To oznaczałoby, że przebudowa ulicy 
czekałaby kolejny rok. W związku z tym proszę by na zadanie zaplanować 200 000 i rozszerzyć cel. To 
jest w celu przygotowania postępowania przetargowego oraz częściowego odbioru kompleksowego 
projektu przebudowy ulicy. Dziękuję bardzo i proszę o poparcie mojego wniosku. Treść wniosku 
wkleję na czacie. Wcześniej go też przekazałem do biura Rady.  
kolejny mówca 
Bardzo proszę pani Magdalena Cłapińska.  
kolejny mówca 
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nie mam żadnego wniosku mam tylko pytanie w sprawie Budżetu. 
Wczoraj byłam na Komisji Budżetowej ale nie wychwyciłam tego punktu. Jeśli chodzi o oświetlenie 
LED za 33 000 na boisku icds oraz hali pneumatycznej, chciałam dopytać o szczegóły tego zadania, 
ponieważ w hali pneumatycznej obecnie jest oświetlenie LED i chciałam się dowiedzieć czy będziemy 
jakieś dodatkowe musieli zakupić? Tego nie było w ramach projektu. No bo tak jak dla mnie 
oczywiste jest na boisku poza sezonem hali pneumatycznej tak w hali pneumatycznej nie rozumiem. 
Dziękuję.  
kolejny mówca 
Odpowiedzi udzielimy na końcu. Bardzo chciałby pani Joanna Zabłocka-Łudzień.  
kolejny mówca 
Ja w zasadzie chciałabym się ustosunkować do wniosku pana Marcina Etienne. Bo odbieram tą jego 
propozycje osobiście, nie ukrywam, ponieważ zdjęcie 60 000 z tego projektu to rozumiem, a 
musiałabyś się zapytać się któregoś z panów Burmistrzów, czy zagłosowanie za projektem pana 
Marcina Etienne zdejmuje automatem tą drobną bardzo inwestycje pod tytułem wiata na tym kąciku 
rekreacyjnym na Równoległej. Bo jeśli to tak będzie wyglądało no to znaczy, że zabieram sobie 
pieniążki z jednego kącika i daje na swój kącik najbliższy moim mieszkańcom. Wtedy to czuję, że jest 
to trochę nieeleganckie. No bo nie wiem, chciałam od pana Burmistrz Bodziewicza myślę, czy jeśli 
zagłosujecie państwo za tym wnioskiem pana Marcina Etienne czy to będzie oznaczało, że no to co 
jest zapisane tam o wiacie na Równoległej zniknie. To chciałabym wiedzieć.  
kolejny mówca 
Króciutko ad vocem pana Marcin Etienne.  
kolejny mówca 
Króciutko od razu odpowiem bo ta sprawa była poruszana na Komisji Budżetowej, ja dokładnie 
pytałem co wchodzi w ramach tych 500 000, które tej chwili będę rozbite na tym zadaniu 
inwestycyjnym. Te 60 000 to są środki zaznaczone przeznaczone na zabawkę a dodatkowo są jeszcze 
inne środki, środki w ramach funduszu Sołeckiego, środki w ramach rozbudowy placu zabaw na 



Rodziewiczówny oraz ten plac, zagospodarowanie tego placu na ulicy Równoległej na osiedlu 
Równoległa. Także tutaj nic absolutnie nie zabieram ani grosza z tego zadania. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Bardzo bym prosiła o potwierdzenie tego przez pana Burmistrza.  
kolejny mówca 
Może na koniec, tak? Na koniec [niezrozumiałe].  
kolejny mówca 
Proszę pan Radny Jerzy Serzysko.  
kolejny mówca 
Witam państwa. Ja chciałem uzyskać informacje uzupełniającą dotyczące zadania przebudowa ulicy 
Łąkowej, która jest wpisana do Budżetu na rok 2021 zaś nie ma jej wpisanych do WPFu ta inwestycja, 
nie podejrzewam żeby można było w ciągu kilku miesięcy, zostało nam automatycznie około 9 
miesięcy tego roku, jest temat nieruszony. Zakończyć jej pewnością i może nawet rozpocząć będzie 
trudno w terenie w tym roku. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego budzi mój niepokój brak zapisów 
do WPFu tego zadania. To jest pierwszy temat. Prosiłbym o wyjaśnienie, uzupełnienie jak zarząd to 
widzi. Drugi temat to jest sprawa monitoringu. Bardzo popularna teraz. Widzę spore środki 
zablokowane monitoring. Nie wiem czy da się czy te zadania były wpisane we wnioskach przez osoby 
wnioskujące. Wnioskach do projektu Budżetu na 2021 rok, które powinny wpłynąć. Jeżeli jeżeli było 
wpisane to proszę o informację a jeżeli to taka lista się dodaje teraz jakoś potrzeba chwili. To też 
proszę o informację. Wracając właśnie do monitoringu wielokrotnie wnioskowałem o założenie 
monitoringu, który znacznie tańsze pewnie by były niż te wszystkie wymienione punkty na 
cmentarzu komunalnym. Jest tam bałagan, jest tam no pijaństwa tego rodzaju się odbywają. 
Używanie cmentarza, płotów cmentarza czy opon samochodów do publicznego.. Dobrze jednak żeby 
zainstalować przynajmniej jedną kamerę żebyśmy mieli podgląd. No i kolejny temat z cmentarzem 
związany. Brama jest otwarta 24 godziny to nic dziwnego, że takie rzeczy tam odbywają. To jest drugi 
temat. Trzeci temat jeszcze budzi mój trochę niepokój. Wysokość środków zarezerowanych na 
ekspertyzę dendrologiczną na przykład 80 000. Uważam, że to jest jakaś pozycja kwota bardzo 
wysoka jak na opracowanie teoretycznie - biurowe czy kolejny temat 330 000 inwentaryzacja pieców 
grzewczych w Gminie. Co prawda było w uzasadnieniu powiedziane, że będzie możliwość 
wystąpienia o dofinansowanie zewnętrznego. Co nie zmienia sytuacji, że to jest drogo. Czy środki 
zewnętrzne też są istotne i trzeba je cenić. Ale z jakimś umiarem podchodzić do dysponowania 
środkami i zewnętrznymi tutaj miejscowym. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Dziękuję. Widzę, że nie ma pytań. W związku z tym bardzo proszę pana Burmistrza Bohdziewicza o 
udzielenie odpowiedzi na pytanie pani Radnej Cłapińskiej, później pani Joanny Zabłockiego i 
następnie pana Radnego Jerzego Serzysko.  
kolejny mówca 
Szanowni państwo, Wysoka Rado ja zanotowałem te wszystkie pytania państwa Radnych i 
pozwolicie, że pokrótce odniosę się do wszystkich zadanych pytań. Jeżeli chodzi o ulicę 22 września i 
tutaj tą regulację stanu prawnego to jak skończę poprosiłbym pana Piotra Kaczmarczyka o dwa słowa 
bo wymaga to dosłownie dwóch słów komentarzu z punktu widzenia wydziału Geodezji. Jeżeli chodzi 
o wniosek pana Radnego Janusza Skoniecznego to chciałbym tylko potwierdzić i przypomnieć, że od 
początku kadencji jesteśmy bardzo zdeterminowani jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową i 
oraz odtwarzanie i realizację zadań drogowych. Chciałbym tylko przypomnieć, że 2 lata trwało nam 
ustalanie wraz z zakładem Wodociągów i Kanalizacji montażu finansowego, który pozwoliłby na 
rozwój sieci wodno - ściekowej bez środków bardzo dużych, które w przeszłości pozyskaliśmy z 
programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. No ten montaż był bardzo misternie dokonany 
poprzez i państwa głosowania i dedykowane środki, w roku 2019 10 milionów i pod koniec roku 2020 
9,3 milionów zł. Reszta środków na bardzo duży montaż finansowy 2024 wymaga też od Zakładu 
Wodociągów pozyskania pożyczek na warunkach preferencyjnych częściowo umarzalnych i również 
drobnych konkursu, które w tej chwili są możliwe. W tym celu szanowni państwo przedstawiliśmy 



projekt uchwały Rady Miejskiej z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych 21/24. Tam są inwestycje rozpisane łącznie z harmonogramem. Między innymi jest 
inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiślanej na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Kościelną do ulicy Brzegowej oraz ulicy Łużyckiej. Pan Radny Janusz Skonieczny 
przypomniał, że ta inwestycja będzie, powinna być zgodnie z harmonogramem zakończona w 
grudniu bieżącego roku. Ponieważ postępowanie przetargowe nie było jeszcze ogłoszone 
postanowiliśmy ze względu na bardzo zły stan ulicy Brzegowej. Ciągłe naprawy nieskuteczne no bo 
jest taka konstrukcja drogi a nie inna, wszystkie zabiegi konserwacyjne są dość trudne. O tym pewnie 
będziemy rozmawiali na którejś z Komisji technicznej w najbliższym czasie. Uzupełniliśmy ten zakres 
postępowanie wodociągowo-kanalizacyjnym. Pierwotnie w tym harmonogramie jest 0 metrów sieci 
wodociągowej, 3000 metrów sieci kanalizacyjnej, 2 przed pompą. Ze względu na ulicę Brzegową i 
cały ten kompleks w Łomiankach Dolnych układ dróg postanowiliśmy wzbogacić się to postępowanie 
przetargowe o 120 m brakującej sieci wodociągowej. Bo tam w przeważającej jest sieć Wodociągowa 
i z 3000-3500 sieci kanalizacyjnej i jeszcze jedna przepompownia dodatkowo będzie dobudowy. 
Ogłoszony został przetarg. Może inaczej. W dniu dzisiejszym dokumentacja przetargowa na to 
zadanie została wysłana dokumentacja przetargowa do dziennika urzędowego Unii Europejskiej, 
ponieważ jak będą środki unijne dostępne będziemy mogli to zadanie w tym trybie po prostu 
zrefundować. 31 marca powinna być opublikowane ogłoszenie o postępowaniu przetargowym, 5 
maja będzie otwarcie ofert na to zadanie w Łomiankach Dolnych, 15 czerwca możliwe będzie 
podpisanie umowy o ile nie będzie pytań oferentów i odwołań. Czego nie można wykluczyć. Termin 
realizacji inwestycji zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 270 dni, 300 dni 
ewentualnie możliwość skrócenia przez wykonawcę do 270 dni. To daje nam zakończenie inwestycji 
12 marca 2022 roku lub 11 kwietnia 2020 roku o ile nie będzie żadnych opóźnień związanych z 
obiektywnymi przesłankami bądź po prostu opóźnienie z winy potencjalnego wykonawcy. Zakres to 
jest, już co zakresie mówiłem to jest ulica Wiślana, Łużycka i Brzegowa. Stąd po zakończeniu tej 
inwestycji od dnia dzisiejszego do momentu zakończenia inwestycji mamy 400 dni. Na postępowanie 
przetargowe, na dokumentację projektową w tym zakresie ulic ewentualnie w ulicy Wiślanej, mamy 
też w tych 400 dniach uzyskanie pozwolenia na budowę prawomocnego i wyłonienie wykonawcy 
robót budowlanych. Chciałbym przypomnieć, że [niezrozumiałe] w uchwale budżetowej w 
wieloletniej prognozie finansowej są środki zawarte w większej kwocie niż tylko 50 000 w roku 2021. 
To jest też rok 2022 i rok 2023. Dopiero po ofertach, otwarciu ofert będziemy wiedzieli jakie mamy 
realne koszty i jakie mamy realne terminy. Inaczej tego nie da się policzyć. Więc chciałbym zapewnić, 
że zawsze w naszych planach była realizacja ulicy Wiślanej od samego początku i ten plan wieloletni, 
tak misternie, bo państwo przeznaczyliście 19,3 miliona ale on zawiera blisko 70 milionów środków 
inwestycyjnych pochodzących z różnych źródeł. Zgodnie z tym planem trzymamy się tego planu i trzy 
zadania już zostały ogłoszone z tego harmonogramu, który w styczniu państwu przedstawiliśmy. 
Wiślana jest w tej chwili procedowana. Następna będzie ulica Rolnicza. Ona również jest tutaj 
zgodnie z planem przewidziana w tym harmonogramie. To tyle w gwoili wyjaśnienia dla pana 
Radnego Janusza Skoniecznego. Myślę, że to nie będzie żadnych emocji ta moja wypowiedź. Pani 
Magdalena Cłapińska to bym też na koniec poprosił panią Ewelinę Kordek panią Dyrektor albo pana 
Dyrektora Michała Karolaka żeby opowiedzieli bo są właściwymi osobami w tym zakresie. Pani Radna 
Joanna Zabłocka - Łudzeń, przepraszam. Konstrukcja tego zadania modernizacja placów zabaw czy 
doposażenie placu zabaw i kwota pół miliona. Tak jak powiedział Pan Radny Marcin Etienne, jest tam 
wiele zadań. One nie wszystkie dla państwa są w pierwszej chwili widoczne. Tam jest fundusze 
Sołeckie, tam jeszcze plac na Rodziewiczówny, tam jest plac na Waligóry, plus inne modernizację też 
innych placów. Tam też jest w uzasadnieniu wprowadzone zadanie w osiedlu Równoległe na wniosek 
pani Radnej Joanny Zabłockiej plusy takiej konstrukcji jest następujący; jeżeli zaczniemy ogłaszać 
zadania przetargowe będziemy wiedzieli od jakich kwotach się poruszamy. Istnieje możliwość, że na 
którejś z zadań braknie, nie wiem, 1000, 2000 zł i to może być faktycznie będziemy musieli do 
państwa wrócić z prośbą żeby zasilić w tym zadaniu o brakującej kwoty. Tam w sumie będzie 
większych i drobniejszych zadań podejrzewam, że około 15. No może coś ponad 10. Różnych 



konstrukcji. Czy to przetarg publiczny czy na regulaminie, który obowiązuje w urzędzie. Więc nie 
wiem, postaramy się realizować to zadanie. Jak zabraknie pieniędzy na te wszystkie założenia to na 
któryś z Sesji wrócimy do państwa z informacją i z prośbą o zasilenie na tym zadaniu. Pan Radny Jerzy 
Serzysko jego pytanie Łąkowa projektowanie. Tutaj jest podobna odpowiedź co do projektowania 
ulicy Wiślanej. Tak naprawdę nie wiemy z jaką ofertą, w jakich terminach będziemy się poruszali. 
Dopiero jak będzie oferta wykonawcy będziemy wiedzieli czy przewidzieliśmy odpowiednie środki za 
małe i kiedy ewentualnie będzie ostateczny termin uzyskania dokumentacji. Przypominam, że w 
umowach płacimy za umowę efektu. Czyli za osiągnięty efekty uzyskanie prawomocnego pozwolenia 
na budowę. Oczywiście istnieje możliwość jakby wyłączenia części prac. Czyli wykonawca nie 
uzyskuje pozwolenia na budowę, uzyskuje to inwestor. Ale to muszą być obiektywne przesłanki. 
Wynagrodzenie wtedy ulega zmianie. No jest dłuższe procedowanie w tym zakresie ale takie 
możliwości też ewentualnie są. Pan Jerzy Serzysko też pytał o mój monitoring w icdsie. Prosiłbym 
tutaj o stanowisko państwa Dyrektorów icdesu jak już skończę. Jeżeli chodzi o cmentarz, o otwartą 
bramę, proponuję, bo przesłałem panu Przewodniczącemu Jerzemu Serzysko prośbę o Komisję 
techniczną żeby sprawie cmentarza też omówić i sprawy projektowania ulicy Wiślanej propozycja 
nasza jest 8 kwietnia. Mam nadzieję, że dostaniemy niedługo odpowiedź. I też chciałbym omówić 
kwestie otwartej bramy w tym porządku Komisji technicznej mamy sporo pytań i czekamy na 
sugestie państwa co robimy z regulaminem z załącznikami i zarządzaniem cmentarzem. Z tym 
zamknięciem bądź udostępnieniem bramy wjazdowej. Jeżeli chodzi o opracowanie dendrologiczne i 
opracowanie w kwestii wymiany pieców poprosiłbym też jak skończę pana Piotra Kaczmarczyka o 
udzielenie odpowiedzi. Na początku poproszę pana Kowalskiego Naczelnika Wydziału Geodezji o 
krótkie dwa słowa w kontekście ulicy 22 Września. Dziękuję szanowni państwo.  
kolejny mówca 
Witam serdecznie. Piotr Kowalski z tej strony. Otóż 22 Września. Regulujemy stany prawne 
nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych pod drogi publiczne. Tych nieruchomości tak 
jak ostatnio dyskutowaliśmy tu z panem Marcinem jest bardzo dużo. Kwoty jeśli chcielibyśmy 
wykupić w ciągu, się śmiejemy, w ciągu dwóch lat to nawet nie stać nas by było z obecnego całego 
Budżetu bo można powiedzieć setki milionów złotych. To jest procedura, która cały czas powinna 
trwać. Z ulicą 22 Września sytuacja wygląda w ten sposób, że negocjacje z dokumentów do których 
dotarłem trwają tak naprawdę od ponad 10 lat. Sytuacja jest o tyle skomplikowana i tutaj jakby 
apeluje też do Radnych o podjęcie rozważnej decyzji, że ul 22 Września jest zaliczona do kategorii 
dróg Gminnych od 2000 roku. Od uchwały Rady Miejskiej z 27 września 2000 roku. Występuje ona w 
pozycji numer 5 i tak naprawdę jest to chyba jedyna ulica, która jeszcze została jako ulica nie będąca 
własnością Gminy albo nie będąca we władaniu, która jest zaliczona do kategorii dróg Gminnych. 
Jest ona, nie powiem, że jest w pełni urządzona. Są tam jakieś słupy, kawałki asfaltu. Wiem, że jakieś 
nakłady były. Były robione prace przeglądowe ponad 5 lat temu jeśli chodzi o drogi. W chwili obecnej 
ona może powiedzieć, że ma status drogi wewnętrznej, tak? Bo jej brakuje jednego malutkiego 
elementu - własności Gminy Łomianki. Właśnie jeśli chodzi o tą własność. Stąd też nasz wniosek o 
zwiększenie w Budżecie na zakupy i to konkretnie jest wskazana ta ulica gdyż jest to bardzo duży 
zakup bo dotyczy on prawie 3000 metrów. Cena w mojej ocenie jest adekwatna do wyposażenia, do 
naniesień do stanu, które tam istnieje. Powiem więcej, no podejrzewam, że jakby właściciele 
wystąpili z roszczeniami otrzymaliby ciut większą kwotę ale wydaje mi się, że tutaj jest czynnik tak 
zwany czas i nam i właścicielom teraz tego czasu jest mniej a zależy nam na tym żeby to regulować. 
Ta ulica jest ulicą miejską, jest w granicach miasta. My tworząc politykę związaną z zakupami 
nieruchomości w jakiś tam sposób ją kreujemy i ta kreacja to też są odpowiednie zakupy na 
odpowiednich poziomach jeśli chodzi o ceny. Te ceny muszą być, muszą być te transakcje i muszą 
być one realizowane gdyż jest to podstawa do tego żeby rzeczoznawcy majątkowi przy wycenie 
gruntów przeznaczonych pod drogi, przy realizacji tak popularnych u nas w Gminie zwidów wyceniali 
te grunty z transakcji drogowych. Żeby brali grunty, które są przeznaczone w planach miejscowych 
pod drogi. W mojej ocenie brak takich transakcji to jest działanie na szkodę Gminy. Ja jestem do tego 
powołany aby dbać o budżet Gminy i szczerze mówiąc zamiast wydawać pieniądze na irracjonalne 



zakupy zgodne z oczekiwaniami niektórych mieszkańców, które są na poziomie 300 czy 340 zł za 
metr kwadratowy wolimy albo, tak jak to pan Marcin jest zwolennikiem tych rozwiązań przejąć 
nieodpłatnie te grunty i te pieniądze wtedy wydać szybciutko na budowie infrastruktury technicznej 
na tych drogach i tym mieszkańcom się to należy, ale o tym będziemy rozmawiać pewnie na 
najbliższej Komisji Technicznej, albo sposób racjonalny to zakupić. Powiem tak, ta ulica jest w pełni 
urządzona jeśli chodzi o infrastrukturę. No co do powierzchni asfaltu no to mamy pełno 
mankamentów, jest po prostu dziurawa, tak naprawdę stoimy w pewnym impasie bo jest to droga 
Gminna. Czyli w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z 1985 roku Gmina może sprawować tam 
pewne władztwo tylko nie ma jednego elementu - własności i wydaje mi się, że po 20 latach, ponad 
20 latach wypadałoby uregulować również kwestie tej ulicy. Zwłaszcza, że ta transakcja miałaby 
wpływ na wycenę nieruchomości, którą przejmowalibyśmy decyzjami [???] na terenie miasta 
Łomianki. Bo jest wyraźne rozróżnienie przez rzeczoznawców jeśli chodzi o nieruchomości 
zlokalizowanych w granicach miasta Łomianki i znajdujące się poza granicami administracyjnymi 
miasta łomianki. Stąd też rozmawiamy bo mówimy o dużej kwocie. Tak, jest duża kwota bo jest duża 
powierzchnia. Kwota wykupu to jest 105 zł za metr kwadratowy uzyskana w wyniku negocjacji i 
uważam, że jest to kwota Rynkowa. I tyle jeśli chodzi o 22 Września bo łatwo jest jakby coś komuś 
dać. Tylko, że teraz ja patrzę na kategorię, że teraz mam ograniczony budżet tak naprawdę do 
połowy tego co miałem w poprzednim roku w kwestii tych zakupów. No ta transakcja ogólnie jest mi 
potrzebna do kreowania Rynku nieruchomości na terenie Gminy Łomianki.  
kolejny mówca 
Dziękujemy bardzo. Prosilibyśmy panią Ewelinę Kordek w zakresie oświetlenia LEDowego przy hali 
pneumatycznej w zakresie ewentualnie monitoringu też przy icdesie. Bardzo proszę, dziękuję.  
kolejny mówca 
Dzień dobry witam państwa. Jeżeli chodzi o pytanie pani Radnej Magdaleny Cłapińskiej to 
oświetlenie ma być przy hali pneumatycznej i bieżni icds. Czyli tam jest błąd w tym zadaniu 
inwestycyjnym. Taka prośba o zmienienie po prostu nazwy zmierzchowego[?] przy hali 
pneumatycznej. To dotyczy tylko i wyłącznie okolice bieżni i hali gdyż będzie to oświetlenie też 
pomocne jeżeli będzie założony monitoring. To jest jedna odpowiedź a druga odpowiedź na pytanie 
pana Radnego Jerzego Sarzysko czy środki były planowane w projekcie budżetu na 2021 rok. Jeżeli 
chodzi o monitoring to tutaj nie były planowane, jeżeli chodzi o monitoring na boisku i przy hali 
pneumatycznej było to możliwe dopiero w tym roku jak powstała hala i była możliwość zbadania w 
których miejscach należałoby te kamery umieścić żeby były jak najlepsze widok i punkt widzenia, tak, 
z tych kamer. To dlatego to zadanie stworzone w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o monitoring to 
Orlik 2012 przy Wiślanej jest to stary monitoring, należałoby go wymienić, są po stare kamery, stare 
urządzenia i dlatego wnioskujemy po prostu o to bo nie nadaje się już do użytku, tak. To odpowiedź 
na drugie pytanie.  
kolejny mówca 
Prosiłbym pana Piotra Kaczmarczyka w zakresie tej inwentaryzacji dendrologicznej i w zakresie 
wymiany tego zadania z wymiany pieca. Bardzo proszę, dziękuję.  
kolejny mówca 
Dzień dobry państwu, szanowna pani Przewodnicząca, szanowni państwo Radni najpierw odniosę się 
do wniosku w dziale 900 rozdział 904. Chodzi wniosek na 80 000 zł. Jak państwo zapewne materiały 
sprawdziliście wniosek ten dotyczy nie tylko ekspertyzy dendrologiczne ale także opracowanie 
eksperckiego dotyczącego możliwość koncepcji renaturyzacji terenu w okolicy ulicy Fabrycznej. Po 
pierwsze pierwszy wniosek; wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i odnosi się do tego, że wpłynęło 
do Urzędu Miejskiego w Łomiankach dwa wnioski o objęcie 86, łącznie 86, drzew wzdłuż ulicy Armii 
Poznań i 6 Pułku Piechoty formę ochrony przyrody w postaci pomników przyrody. Taką uchwałę, te 
wnioski trafią pod obrady szanownej Rady. My w tej chwili przygotowaliśmy merytorycznie te 
materiały żeby państwo mogliście pełną świadomością podjąć tą decyzję, ponieważ jest to 86 starych 
drzew, niektóre z tych drzew są w jakby są złymi stanie zdrowotnym. Ekspertyza ma nie tylko za 
zadanie sprawdzenie ich stanu zdrowotnego ale też określenia jakie skutki objęcia ochroną przyrody 



przyniesie taka uchwała i czy wszystkie z tych drzew należy pod względem przyrodniczym, wartości 
przyrodniczej obejmować formy ochrony przyrody. Jak propozycje ograniczeń, które wiążą się z 
formą ochrony przyrody. W poprzednich latach gdy robiliśmy tego typu ekspertyzy koszty wahały się 
w roku 2019 około 1000 zł za drzewo, w zeszłym roku kosztowało to mniej więcej około między 600 
a 700 zł za na drzewo, ponieważ w tym roku jest 86 drzew do wykonania tego typu ekspertyzy, 
przygotowania materiałów dla szanownych państwa, koszt szacowany jest około 50 000 złotych. A 
więc to jeśli chodzi o pierwsze zadanie w ramach tego zwiększenie Budżetu, natomiast jeżeli chodzi o 
drugie zadanie, czyli opracowanie eksperckie dotyczące możliwości i koncepcji renaturyzacji terenu 
przy skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej i Spokojnej, jest to działanie, które też jest zgłoszone, będzie 
zgłoszone do dofinansowania w ramach Mazowieckiego instrumentu pomocy finansowej a więc też 
mamy zamiar uzyskać tutaj środki dofinansowania z Mazowsza. A więc dlatego musimy opracować 
dokumentacji koncepcyjną wraz z elementami kosztorysów żeby móc otrzymać tego typu 
dofinansowanie. Tutaj chodzi o teren, który jest terenem zaniedbanym, zagradowanym, a działania 
te są prowadzone w ramach ustaleń dokonanych przez państwa Radnych z Komisji do spraw zieleni 
w ramach dobrowolnej kompensacji przyrodniczej za utracone wartości przyrodnicze czyli drzewa 
wycięte przy przebudowie ulicy Fabrycznej. Jeżeli chodzi o pierwszy wniosek i odpowiedz dla pana 
Radnego Jerzego Skoniecznego. Natomiast jeżeli chodzi o drugim wniosek składany przez.. Proszę?  
kolejny mówca 
Janusza Skoniecznego. Skoniecznemu pan odpowiada.  
kolejny mówca 
Teraz? Tak, teraz jeżeli chodzi o wniosek dotyczący działu 900 rozdziału 905 chodziło inwentaryzację 
źródeł ogrzewania na terenie Gminy. Szanowni państwo, tak jak pani skarbnik tutaj wskazała 
zwracamy się o dofinansowanie tego zadania ze środków Mazowieckiego instrumentu wsparcia 
ochrony powietrza. Wygląda to następująco; chcą zrobić tego typu inwentaryzację. Zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami, które zmieniły się z początkiem roku. Czyli program platforma 
sprawozdawcza dotycząca programu ochrony powietrza na Mazowszu wymaga uszczegółowienia 
danych, dodatkowo załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dofinansowań do inwentaryzacji źródeł 
ciepła, która ma całych 8 stron wymagań powodują, że inwentaryzację, którą planujemy ma być 
inwentaryzacją zrobioną poprzez metodę bezpośrednią u mieszkańca, nie metody kombinowania czy 
metody rejestrowe. Po drugie; tego typu inwentaryzacja to nie tylko zrobienie dokumentacji na 
półkę ale ma być przygotowane pełne analizy i informacje zbiorcze [???] wykonawcę z otrzymanych 
wyników, ma być przygotowana platforma internetowa, mapa interaktywna, która będzie 
pokazywała mieszkańcom wyniki tego typu inwentaryzacji.    Oczywiście mamy otrzymać te dane 
wersjach elektronicznych bo tak je musimy składać, jesteśmy zobowiązani składać do Województwa. 
Bardzo ważne jest też to, że działania przy ankietyzowaniu[?] nie dotyczą tylko zbierania danych ale 
też mieszkańcy dostaną pełną informację o możliwościach ośrodkach dofinansowanie na wymianę 
piecy i obowiązkach jakie z tego wynikają. Tutaj te działania dotyczące wymiany źródeł ciepła zostały 
bardzo mocno w przepisach prawa przez tutaj Mazowsze zaostrzone, zwiększone nawet w związku z 
tym gminy, które wykonały prostsze i tańsze inwentaryzacje w latach ubiegłych są zmuszone do 
zaktualizowania tych inwentaryzacji. Ja tylko dodam jeszcze taką rzecz, że jakby przygotowując się bo 
wiadomo, że to przeze mnie środku spowoduje, że będziemy musieli zrobić przetarg publiczny 
oczywiście na to zadanie przygotowując się do tego przetargu zebrałem od kilku firm ile mniej więcej 
może kosztować tego typu inwentaryzacja zgodnie z wymaganiami Województwa Mazowieckiego. 
No to szanowni państwo taka cena waha się w granicach około 200 000 zł. A więc stąd nasza prośba 
o zwiększenie środków na to zadanie. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Czy to już są wszystkie odpowiedzi na pytania Radnych? Zatem przechodzimy do naszej listy 
mówców. Bardzo proszę pan Radny Janusz Skonieczny.  
kolejny mówca 
Ad vocem ja tam mam.  



kolejny mówca 
Nie szkodzi. [niezrozumiałe]  
kolejny mówca 
Ja bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia, które pan Wiceburmistrz przedstawił. Ja chciałem 
tylko przypomnieć, że mój wniosek nie dotyczy realizacji ulicy. Dotyczy rozpoczęcia i częściowego 
odbioru projektu takiej ulicy. Chcielibyśmy ja, Rada Sołecka i mieszkańcy żeby projektowanie ulicy 
było realizowane równolegle do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, która była początkowa 
zaplanowana na koniec tego i zakończenie i na koniec tego roku. Rozumiem, że to się może 
delikatnie opóźnić z powodu zmiany zakresu. Rozumiemy to, rozumiemy też to, że budować ulicy nie 
będziemy przed zakończeniem procesu po budowie kanalizacji jednak chcielibyśmy żeby nie było 
opóźnień pomiędzy zakończeniem budowy przez zwik a rozpoczęciem przebudowy ulicy. Żeby nie 
było też marnotrawienia środków i ewentualne tymczasowe rozwiązania. Jeżeli zwik zakończy 
przebudowę kanalizacji chcielibyśmy od razu żeby Urząd był przygotowany, żeby miał projekty, 
pozwolenia i tak dalej na to żeby zacząć realizować tą przebudowę. Także mój wniosek dalej 
przyjmuję. W odpowiedzi do pana Piotra Kowalskiego rozumiem, że ta ulica jest dla pana ważna do 
zakupu ale myślę, że jeżeli miesiąc poczekamy na kolejną Sesję, na kolejne środki żeby się pojawiły, 
żeby można było tą ulicę zakupić, a on się na pewno pojawią bo ciągle coś mieszamy w Budżecie i tak 
jak wskazałem na przykład to dofinansowanie boiska tam jest możliwe 200 000 pokryje na ten zakup 
i być może będzie można taką decyzję podjąć już za miesiąc. Jednak czekanie miesiąca z 
rozpoczęciem procesu projektowania ulicy, który będzie trwał jak sam Burmistrz powiedział 
miesiącami to są opóźnienia. Mieszkańcy są naprawdę zniecierpliwieni tym i dlatego proszę państwa 
o to żeby to zacząć jak najszybciej. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Pan Burmistrz Bohdziewicz.  
kolejny mówca 
Bardzo dziękuję panie Przewodnicząca. Szanowni państwo ja szybciutko tylko w gwoli wyjaśnienia. 
Informowałem, że nadal mamy 400 dni, prace zwiku będą trwały. Zwik i tak będzie zobowiązany do 
tworzenia nawierzchni w sposób dający przejezdność bo inaczej tego się nie da zrobić. Wykonawca 
będzie mógł wejść dwa, trzy tygodnie po zakończeniu po odbiorach prac przez zwik a do tego czasu 
będzie robił tyczenia, kupował materiał więc on od razu nie wejdzie w ulicę. Dwa, trzy miesiące prac 
początkowych przygotowawczych będzie też, będą musieli mieszkańcy jeździć jakoś w sposób dający 
poczucie bezpieczeństwa. Rozumiem, że są zniecierpliwieni stąd rozszerzyliśmy ten zakres wodno-
kanalizacyjny i chcemy w miarę szybko to zrobić. Bezpośrednio, żeby to wybrzmiało, bezpośrednio 
po pracach kanalizacyjnych. Ale czas pokaże ile będą trwały różne zadania. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Proszę, Radny Jerzy Serzysko.  
kolejny mówca 
Tak, panie Burmistrzy, w kwestii ulicy Łąkowej nie przekonał mnie pan swoimi argumentami, że nie 
znamy tej chwili kosztów przebudowy projektu i dlatego nie zostało zadanie wpisane do wpr. 
Zadanie z pewnością będzie wieloletnie i jest taki mechanizm przyjęty, że rozpoczęcie zadania podaje 
się szacunkowo i się wpisuje do wpfu ciągłość zadania. W kwestii analizy dendrologicznej. Pan 
Naczelnik był łaskaw tutaj wymienić kwotę chyba 1000 zł czy tam 800 zł od drzewa. No to jest do 
jednego drzewa przyjeżdżają to może i taka kwota jest ale jeżeli tych drzew jest kilkadziesiąt to z 
pewnością odejdą koszty dojazdu do każdego drzewa i w dalszym ciągu twierdzę, przypuszcza, że to 
jest bardzo wysoka stawka za wykonanie analizy dendrologicznej czy też analizy pieców. Były półtora 
roku temu była robiona analiza zanieczyszczeń powietrza pyłków [niezrozumiałe] i ta analiza była 
potężna, zawierała między innymi jakie są piece, ile pieczemy procentowo, wywiady środowiskowe 
ile pyłków jakich mamy. I ta analiza nas kosztowała chyba 8000 czy 10 000 zł. Cała ponad 
stustronicowa analiza sprawozdanie było. Tego typu działania są sprawozdania, także tutaj tak w 
dalszym ciągu twierdzę, że to jest dosyć wysoko. Jeszcze wrócę na chwilę do monitoringu. Ja 
posłużyłem się przykładem monitoringów, które zostały wprowadzone do budżetu do projektu 



zmian Budżetu na boiskach sportowych przy Wiślanej czy icdsie i jednocześnie nadmieniłem, że 
apeluje o zamontowanie monitoringu, już od dłuższego czasu apeluje, na cmentarzu komunalnym, 
które zdecydowanie pewnie mniej środków by potrzeba było niż do tych monitoringu na to nie 
uzyskałem odpowiedzi. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Ja bym ewentualnie poprosił pana Piotra Kaczmarczyka, pana Kierownika jeżeli wie o którym 
opracowaniu mówi w tej chwili pan Radny Jerzy Serzysko. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Tak, wiem o którym opracowaniu Pan mówi panie Jerzy, to było opracowaniem, które 
inwentaryzację źródeł ciepła tylko statystycznie wyliczona ilość potencjalnych pieców do wymiany na 
terenie Gminy Łomianki. Rośnie tutaj kwoty za inwentaryzację drzew, ekspertyzę.. Przepraszam za 
badania i ekspertyzę dendrologiczną drzew. Kwotę, którą podałem, którą zeszłym roku uzyskaliśmy 
w ramach postępowania przetargowego czyli ponad 600 zł za drzewo dotyczyło ekspertyzy 72 
drzewa a więc nie były pojedyncze drzewa było to ponad 1100 zł w 2019 tak dotyczyła kilkunastu. 
Też zakładamy, że ta kwota będzie w granicach kwoty zeszłorocznej dlatego koszt około 50 000 zł na 
wykonanie tego typu badań. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, proszę pan Radny Marcin Etienne. Ja chciałem się odnieść w kilku słowach 
dosłownie do tego co powiedział pan Naczelnik Piotr Kowalski. Przyznam szczerze nie dość, że nie 
przekonał mnie to jest tu padło kilka takich sformułowań, które są dla mnie absolutnie nie do 
przyjęcia. Pan Naczelnik powiedział, że Gmina ma kreować rynek nieruchomości. Panie Naczelniku 
nie wiem co się pod tym kryje ale wśród zadań własnych Gminy nie ma kierowania Rynku 
Nieruchomości, takiego zadania własnego Gminy i chciałbym się dowiedzieć jakimi kryteriami Pan się 
kieruje wykupując dysponując naszymi publicznymi pieniędzmi z naszych podatków, jakimi 
kryteriami pan się kieruje wskazując te nieruchomości, które warto, pana zdaniem, warto kupić, 
przejąć od mieszkańców. Może warto byłoby na stronie urzędowej zamieścić informacje, ogłoszenie, 
że urząd kupi grunty i dać jakieś kryteria, na przykład podobają nam się w tej okolicy, w tej, mamy 
tyle i tyle pieniędzy to płacimy tyle a tu płacimy tyle. Mamy taki przypadek. 22 Września, czyli jest 
droga z wodociągiem, z kanalizacją, z asfaltem, z oświetleniem. Ja rozumiem, że za to mieszkańcy nie 
płacili, za te inwestycje i jeszcze chcemy kupić grunt bo mają dziurawą drogę. To znaczy Gmina 
zapłaciła z naszych podatków za pełną infrastrukturę na tej drodze a my jeszcze mieszkańcowi 
jakiemuś prywatnemu chcemy dać do kieszeni 300 000 zł. 305 000 zł. Nie wiem za jaki kawałek ale 
chcemy dać mu takie pieniądze. To ja osobiście wolę te pieniądze przeznaczyć na cel publiczny. Żeby 
nie jeden mieszkaniec się cieszył z tych 300 000 ale żeby jakaś grupa mieszkańców cieszyła się z tego 
i było to użytkowane przez dany teren, który ewentualnie za te 300 000 wyremontujemy, 
zmodernizujemy czy powstanie jakaś inwestycja celu publicznego. No grupa mieszkańców będzie z 
tego zadowolona znacznie większa niż ten jeden mieszkaniec. Także mamy z jednej strony jeden 
przypadek ulicy 22 Września i mamy jeszcze przypadek inny. Ulica oddalona 2/3 kilometry gdzie 
mieszkańcy od dwóch lat jeżdżą po Urzędach, zbierają dokumenty, akty notarialne, oświadczenie z 
Urzędu Skarbowego -stają na uszach. Boksują się przy tym z Urzędem bo Urząd cały czas wymaga od 
nich dodatkowych dokumentów i nie są w stanie przekazać tych gruntów nieodpłatnie na własność 
Gminie. Nie są w stanie, nie mają, oni chcieliby to zrobić, oni chcieliby przekazać nieodpłatnie tylko 
po to by zrobiono im oświetlenie i od czasu do czasu może drogę wyrównali bo jeżdżą po drodze 
nieutwardzonej, dziurawej bo Gmina tam nie utwardza tej drogi bo mówi ;no to nie jest Gminne, co z 
tego, że wy chcecie oddać to Gminie ale póki co nie jest Gminne więc nie będziemy równać tej drogi'. 
Jeżdżą po drodze nieoświetlonej, nie mają wodociągów i nie mają kanalizacji a chcą oddać 
nieodpłatnie ten grunt. To jest zupełnie porównuje dwie sytuacje 22 Września i uliczki oddalonej o 
2,5 km. Wspomniał pan, że jeszcze taki argument rozkładając ręce, że ta droga jest dziurawa. Panie 
Naczelniku w Gminie jest mnóstwo dróg dziurawych. Myślę, że z Radnych mógłby za chwileczkę ad 
vocem tutaj do tego co pan mówił zabrać głos, mnóstwo jest dróg dziurawych i myślę, że no ci 
mieszkańcy również chcieliby żeby jeździło im się bezpiecznie po tej drodze, żeby nie ukrywali sobie 



podwozia samochodu i nie niszczyli opon. Wspomniał pan również, że ta druga ma status drogi 
publicznej od 20 lat. Od ilu lat mają status dróg publicznych drogi w Dziekanowie [???]? Bo wydaje 
mi się, że te drogi są również drogami publicznymi bo one mają oznaczone nazwy, są drogami 
użyteczności publicznej, ktoś wydawał zezwolenie na budowanie się więc jakiś dostęp musi być do 
tych dróg publicznych. One mają chyba jakiś status też dróg publicznych. Także ja naprawdę będę 
oczekiwał, jeżeli okazałoby się, że wykupimy to ja jestem bardziej konserwatywny od Radnego 
Janusza Skoniecznego, który tak jak słyszałem machnąłby ręką i by dał pieniądze temu mieszkańcowi. 
Tylko chciałbym żebyśmy wtedy jasno powiedzieli; tak ten mieszkaniec dostał, zapłaciliśmy 100 zł za 
grunt i teraz będziemy, chciałbym żebyśmy obiecali jako Gmina, że będziemy zabezpieczali miliony 
złotych co roku żeby traktować równo mieszkańców. A powiem tyle; tamten mieszkaniec, który 
jeździ po tych dziurach, ma tam dziurki jakiś dojeżdża do siebie do domu i jeździ mimo wszystko po 
asfalcie. My mimo wszystko odśnieżamy mu tą drogę jak zasypie śnieg i no to tyle, panie Naczelniku 
naprawdę zastanówmy się jaką politykę prowadzimy no i intryguje mnie ta, Gmina ma, zanotowałem 
sobie, kreować rynek nieruchomości. Nie wiem co się pod tym kryje. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Dziękuję. Panie Radny. Proszę państwa, po kolei.  
kolejny mówca 
Ja bym z chęcią chciał odpowiedzieć. Przepraszam.  
kolejny mówca 
No dobrze ale każdy chce odpowiedzieć. Proszę króciutko panie Naczelniku i przechodzimy do listy 
mówców.  
kolejny mówca 
Tak, jak najbardziej. Pan pyta panie Marcinie po raz piąty o to samo na różnych Komisjach. Pan pytał, 
ja po raz piąty panu odpowiem. Na podstawie czego, jakiego dokumentu tak naprawdę wykupujemy 
grunty? My wykupujemy grunty na podstawie tak naprawdę wniosków osób, które do nas takie 
wnioski składają. To jest jeden z etapów, tak. Mówi pan, odnosi się pan do ulicy w Dziekanowie 
Bajkowym. Mówi pan, że Urząd goni osoby, które chcą przekazać ten grunt za darmo i ja powtarzam 
jeszcze raz. Ja dziękuję w imieniu pani Burmistrz tym osobom za to, że chcą to uczynić. My 
wspomagamy te osoby informacjami i pan mówi, że Urzędnicy ganiają, nie proszę pana, urzędnicy są 
pośrednikiem między notariuszem a tymi osobami. Bo tam są nieuregulowane stany prawne 
związane z osobami, które już bodajże nie żyją od trzeciego pokolenia. Jesteśmy w kontakcie z tymi 
osobami i im w tym pomagamy. Pomagamy w ten sposób, że im mówimy co jest niezbędne do 
zawarcia aktu notarialnego i akt notarialny, przejęcia tak naprawdę takiej nieruchomości 
nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nie różni się pod względem formalnym i 
prawa niczym od zwykłego aktu kupna-sprzedaży. Muszą być dostarczone wszystkie dokumenty 
wymagane prawem, mówi o tym szereg ustaw, przede wszystkim ustawa o notariacie. Teraz 
mówimy dlaczego tu jest taka możliwość zakupu. Kwestia kreowania tej polityki. Wpłynął wniosek, 
ponownie zresztą, zostały postawione tak naprawdę przez nas warunki na jakich my jesteśmy w 
stanie ten grunt wykupić. Te warunki wynikają z analiz jeśli chodzi o średnie ceny gruntów 
przeznaczonych pod drogi na terenie miasta Łomianki, chcę jeszcze raz zaznaczyć słowo miasto bo 
ma to duże znaczenie jeśli chodzi o ceny i tutaj rozrzut tych cen z analizy z 2000 roku, którą mamy 
taką ostateczności z operatu z 19 był tak naprawdę od 60 do 220 zł. Ten grunt w chwili obecnej 
został w związku z faktem, że jest to duża transakcja wyceniony celowo. Czy został zlecony operat 
szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego, który wycenił go ponad 305 tysięcy. Ja bym chciał 
jeszcze powiedzieć jedno. Otóż jeśli pan mówi, że według pana drogi w Dziekanowie są drogami 
publicznymi to w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie są one drogami publicznymi. 
Żebyśmy nie siali magogi[?] i nie twierdzili, że to są drogi publiczne. Ustawa o drogach publicznych 
mówi jednoznacznie jakie muszą być warunki spełnione i dodatkowo tak naprawdę podstawowym 
warunkiem finalizującym tą całą procedurę to jest Uchwała Rady Miejskiej o zaliczeniu danej drogi 
do kategorii dróg Gminnych. Drogi w Dziekanowie nie są drogami bajkowymi konkretnie nawet 
niektóre drogi o których ciągle rozmawiamy nie są drogami publicznymi. To, że są znaki informacyjne 



MSI umiejscowione, jakieś progi, które też nie wiadomo czasami mieszkańcy sobie prywatnie tam 
instalują to działają na terenach swoich prywatnych. Więc tutaj żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń. 
Jeśli chodzi o zakup tej drogi my mamy komplet dokumentów dostarczonych na nasz wniosek przez 
współwłaścicieli i to nie jest droga dla jednego pana. Tam jest kilkanaście posesji,  mieszka tam 
kilkadziesiąt osób i powiem panu, że tak naprawdę jak się w chwili obecnej ci mieszkańcy też można 
powiedzieć, że prawie nie mają dostępu do drogi publicznej bo nie stanowi ona, ta droga, własności 
Gminy i nie mogą albo nie mają takiej potrzeby ale w chwili obecnej jeśli Gmina jej nie zakupili to 
chociażby nie możemy stwierdzić, że mają dostęp do tej drogi bo nie mają tam nawet w służebności i 
to co my chcemy teraz zrobić, czy to zrobimy teraz czy za miesiąc to jest jakby bez znaczenia, dla 
mnie ważne jest to, że to przez 20 lat nie zostało zrobione i wydaje mi się, że ci mieszkańcy, którzy 
mieszkają przy tej drodze są mieszkańcami Łomianek i powinni mieć zapewniony dostęp do drogi 
publicznej, mojej ocenie oczywiście skromnej. Ale zakup tej drogi jest wskazany. Pan mówi, że od 
jednych kupujemy od drugich nie. My tą politykę prowadzimy sukcesywnie, na bieżąco. Nie mamy 
takich przypadków szczerze mówiąc, że ktoś czeka, chce sprzedać Gminie drogę albo przekazać, jeśli 
mamy komplet dokumentów to my działamy. Działamy szybko i sprawnie. Tylko, że no tak jak pan 
powiedział; Urzędnicy żądają, to nie urzędnicy żądają. To notariusz żąda i to powtórzę to po raz piąty 
bo już chyba po raz piąty się do tego odnoszę, że my nie kontaktujemy ludzi z notariuszem bo 
chcemy w jakiś tam sposób no tak po prostu ludzki przekazać im informacje, wytłumaczyć dlaczego 
notariusz wymaga takich a nie innych dokumentów i mówię każda droga, każda działka to jest 
indywidualne podejście. Indywidualne problemy konkretnych osób, konkretnych osób będących 
właścicielami i konkretnych osób, które przy tej drodze mieszkają. A w kwestii drogi o której pan w 
domyśle mówi. Czyli jest to podejrzewam ulica Waligóry, bo rozmawiamy o konkretnej działce 
nawet, no to tak jak żeśmy wymieniali korespondencję mailową jest szansa na rozwiązanie tego 
problemu. Ja się kontaktowałem z osobami, które są tymi osobami, jak pan Waligóra powiedział, 
problematycznymi, które się jakby nie zgadzają i ona się zgadzają tylko mają też swoje wymagania 
jeśli chodzi, są rozstrzelani po całej Polsce i muszą jeździć po tych Urzędach skarbowych i 
wnioskować o zaświadczenia. Więc jest to światło w tunelu i tak naprawdę odnoszenie się do tej 
sytuacji to nie jest właściwe. Bo po pierwsze, tak jak mówiłem, nie jest to droga publiczna jeśli chodzi 
o Dziekanów Bajkowy. Tam żadna z tych dróg nie została zaliczona do kategorii dróg Gminnych bo po 
prostu po pierwsze nie spełnia kryteriów a podstawowym kryterium to jest własność Gminy albo 
inne prawo do tego. Wnioski spływają. Mamy operaty. Mamy operaty mówiące o średnich cenach i 
mamy operaty mówiące o konkretnej wartości dla tej działki, która ma prawie 3000 m, jest operat 
bodajże na 300 tam 30 parę tysięcy, 335. Powiem szczerze mówi pan o kreowaniu polityki, no mi 
zależy, czy kreowanie polityki, kierowanie polityki i polega na tym, że powinniśmy się zabezpieczyć 
na wypadek tak naprawdę przepłacanie przez Gminę za grunty pod drogi publiczne. Chcemy czy nie 
chcemy to Gmina zawsze kreuje politykę bo wykupuje te grupy pod drogi. Jeśli byśmy tego nie robili 
przez okres co najmniej, załóżmy, dwóch lat, bo Radni zadecydują, że nie będzie środków na to to po 
okresie dwóch lat śmiem twierdzić przy najbliższej decyzji [???] będziemy płacić pod grunty 
przeznaczone pod drogę rzędu 400 zł. Czyli połowę wartości gruntów przyległych. I to tak naprawdę 
nie chodzi o czas i termin tylko chodzi o pewną zasadę i jak najbardziej te zasady w mojej ocenie są 
przejrzyste i transparentne. Każdy kto ma roszczenie do Gminy w stosunku o wykup może się o ten 
wykup zwrócić. Jeśli to są żądania racjonalne to one są realizowane przez Gminę, przez mój wydział. 
Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Proszę my już przestajemy mówić o budżecie. Mówimy o służebności, o definicji 
dróg publicznych, o sprzedaży dróg, o kreowaniu polityki, mówimy też o ad vocem, przypominam że 
niewłaściwe zinterpretowanie wypowiedzi przedmówcy to jest ad vocem. Dlatego bardzo proszę nie 
używać tego terminu. Dlatego, że jest lista mówców i wtedy ktoś się poczuje urażony albo pominięty 
dlatego, że wypowiedź chce natychmiast odnieść się do swojego przedmówcy i tak nie może być, 
Pan Janusz Skonieczny, bardzo proszę.  



kolejny mówca 
Przepraszam, rzeczywiście bardzo długo było to ad vocem poprzednie i wypowiedź pana Piotra 
Kowalskiego. Pan Burmistrz Bohdziewicz wskazał kolejne przykłady dlaczego proces projektowania 
ulicy będzie się wydłużał. Tym bardziej uważam, że powinniśmy go zacząć jak najszybciej i jak 
najszybciej dokonać częściowego odbioru. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Radny Marcin Etienne.  
kolejny mówca 
Znaczy tak, ja kilka spraw. Przede wszystkim to prosiłbym pana Naczelnika by nie wysyłał argumentu 
mieszkańcy są mieszkańcami Łomianek. Ci mieszkańcy są mieszkańcami Gminy Łomianki ich w 
każdym miejscu w Gminie są mieszkańcami Gminy Łomianki.  
kolejny mówca 
Proszę o Budżecie.  
kolejny mówca 
Okay, to jest jedna sprawa. Chciałem pana Naczelnika zapytać, bo pan Naczelnik mówi 
kategorycznie, że drogi w Dziekanowie Bajkowym nie są drogami publicznymi. Kryterium, główne 
kryterium to jest własność. No ale przecież droga 22 Września, jak na załączonym obrazku nie jest 
własnością Gminy. Więc, a jednak ma status drogi Gminnej więc nie bardzo rozumiem tej 
niekonsekwencji. I jeszcze, to pozostawiam takie pytanie bo wydaje mi się, że warto je zadać. Tak 
naprawdę czyja jest wina? Czy winą jest tych mieszkańców, którzy się pobudowali, że jest 
nieuregulowany stan własności dróg czy raczej jest to wina pana starszego kolegi, a przypomnę jest 
ciągłe władzy. Czyli tak naprawdę jest to wina wszystkich tych władz, które wydawały na określonych 
warunkach możliwości zabudowy tych terenów nie regulujących tych kwestii od razu. Także tyle. 
Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Pan Radny Jerzy Serzysko. Bardzo proszę. Ja bym prosił o informację dotyczącą dofinansowania 
budowy ogrzewania budynku przy ulicy Kolejowej, który został wynajęty na poprzedniej Sesji, zresztą 
była uchwała o wynajęciu. Czy w umowie najmu był taki punkt, który no tak jakby obligował Gminę 
do założenia ogrzewania tam, czy dofinansowania ogrzewania, założenia ogrzewania. No to taką 
prośbę bym miał i kolejny jeszcze na temat chciałem prosić o informację. Remont boiska, 
nawierzchni boiska Orlika przy ulicy Wiślanej. To jest kilkadziesiąt tysięcy przewidziane w projekcie 
budżetu. Tak? Jednocześnie dwa razy w roku są robione przeglądy i konserwacja wszystkich boisk w 
Łomiankach przez firmę, ona chyba się nazywa Kobus[?] czy jakoś tak, Kobus. Był protokół z dnia 16/ 
11/ 2020 roku odebrania, tak jakby przeglądu i konserwacji nawierzchni wszystkich boisk w temacie 
zakres prac, podniesienie trawy, włókien trawy, rozluźnienie, spulchnienie wypełniacza oraz 
eliminacje mchu i chwastów broną aktywną. Mechaniczne czyszczenie boiska z wszelkich 
zanieczyszczeń. Oczyszczenie wypełniania specjalistycznym sprzętem, szczotkowanie boiska szczotką 
miękką, czyszczenie nawierzchni [niezrozumiałe] betonowych wartość tych robót - 17 500. I 
jednocześnie w protokole tym w związku z powyższym Komisja w dniu 16/ 11 odbiera przedmiot bez 
zastrzeżeń. Były zastrzeżenia co do boiska na ulicy Warszawskiej przy szkole podstawowej nr 1 i tam 
faktycznie była uwaga, że jest konieczny remont. A w danym przypadku wszystkich pozostałych boisk 
takich zastrzeżeń nie było, Komisja no znaczy, pracę zostały konserwacyjno wykonane. Komisja 
odebrała, kwota 17 500 została przelana. Z czego wynika właśnie konieczność teraz zmiany 
nawierzchni, czy tam remontu boiska przy ulicy Wiślanej? Dziękuję. A jeszcze jedno. Krótki akapit 
tylko. W kwestii, jak to się nazywa, kreowania cen polityki działek drogowych. Mam taką propozycję, 
może pan Naczelnik czy zarząd zastanowi się czy taka opcja jest dopuszczalna. Załóżmy, że Gmina 
niezależnie od tego czy ktoś chce dać za darmo, czy za jakieś pieniądze, ustala kupujemy działki 
drogowe w cenie 10 zł za metr, czy 20 zł za metr kwadratowy. W tym momencie osoby, które 
chciałyby oddać bezpłatnie też by otrzymały jakąś kwotę rekompensaty, za to niską i na bazie 
podpisania umów czy przekazania Gminie za symboliczna złotówkę, można powiedzieć, działek 
drogowych później dla tych, którzy mają wyższe wymagania. Robi się operat szacunkowy, operat 



szacunkowy polega na tym, że sąsiednie działki bierze się pod uwagę, wartości sąsiednich działek. W 
danym przypadku sąsiednie działki, które mieszkańcy przekazali by były, czy to w cenie symbolicznej 
złotówki czy tam jakieś innej kwoty ustalonej niskiej to by można było zrobić procedurę 
[niezrozumiałe] chociażby przejmujący działki za kwotę zdecydowanie niższą i sprawniej. To tak tylko 
myślę, żeby tą moją sugestie przeanalizować ze strony merytorycznej i jurydycznej. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję. Czy panu Radnemu Serzysko odpowie pan Burmistrz?  
kolejny mówca 
Ja mogę odpowiedzieć, przepraszam mogę?  
kolejny mówca 
Panie Burmistrzu, momencik, panie Burmistrzu chce pan odpowiedzieć?  
kolejny mówca 
Bardzo proszę, panie Piotrze, proszę odpowiedzieć i panią [niezrozumiałe] pewnie bym poprosił w 
kwestii boisk, dobrze?  
kolejny mówca 
Jeżeli chodzi o mnie to ja proponuję na jutrzejszej Komisji ten temat, tak rzucam avista żeby się 
zastanowić a nie niekoniecznie dzisiaj odpowiadać. Sprawa Kolejowej jest istotna i sprawa boiska, 
remontu boiska Wiślanej.  
kolejny mówca 
Stąd poprosimy pana Piotra Kowalskiego w kwestii Kolejowej i panią Ewelinę Kordek w kwestii boisk. 
Dziękuję.  
kolejny mówca 
W kwestii zmian Budżetowych dotyczących najmu tego lokalu przy Kolejowej. Tak naprawdę ta 
zmiana jest zmianą porządkującą i wynika z interpretacji przepisów przez Urząd Skarbowy. Tak 
naprawdę musi być widoczne z mojej strony obieg dokumentów i musi być on formalny. Zmiana ta 
wynika tak naprawdę została ustalona z panią Skarbnik gdyż projekt umowy, która aktualnie 
obowiązuje zakładała częściowe obniżenie czynszu o tą kwotę, jednakże takie rozwiązanie może być 
wysoce źle interpretowane, powiedzmy przez Urząd Skarbowy więc chcemy zapewnić jasność 
przepływów finansowych. Czyli strona wykonuje ulepszenia na kwotę 16 000. Te ulepszenia są nam 
przekazywane w kwocie 9000, reszta jest w formie, można powiedzieć, darowizny czy na zasadzie 
porozumienia cywilnego, tak. A w związku z tym, że to faktura musi być zapłacona, musi być 
zapłacona z konkretnych paragrafów. Skąd też konkretne przesunięcie. Co do kwestii złotówki jedno 
zdanie tylko, pytanie padło więc chciałbym tylko szybciutko odpowiedzieć jednym zdaniem. Cena 1 zł 
i albo 10 zł to jest kwota rażąco niska, jest wartością rynkową w rozumieniu przepisów jeśli chodzi o 
ustawy o gospodarce nieruchomościami są wyroki sądu, które skreślają takie transakcje tak 
naprawdę jako transakcje, które mogą być wzięte pod uwagę przy wykonywaniu operatów 
szacunkowych. Dlatego ustawodawca dał możliwość nie bawienia się po złotówce tylko jest 
możliwość przekazania nieodpłatnego, nie w formie darowizny, nieodpłatne przekazanie. Wynika to 
z kodeksu cywilnego, jest taka możliwość na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i z tego i z 
tego korzystamy. Ale to no najbliższej Komisji. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo panie Naczelniku. Widzę, że już się wyczerpała lista mówców. Proszę państwa 5 
minut przerwy, po przerwie będziemy głosować wnioski.  
kolejny mówca 
Jeszcze jedna chyba odpowiedź powinna być. Pani Ewelina.  
kolejny mówca 
Tak, przepraszam. Bardzo proszę.   
kolejny mówca 
Jeżeli chodzi o kwestie boiska wielofunkcyjnego to z tego co się orientuję to państwo Radni 
otrzymaliście protokół dotyczący powierzchni boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej. Natomiast tu 
jest mowa o boisku wielofunkcyjnych do koszykówki. Jest to związane z tym, że ta nawierzchnia tego 



boiska kruszy się, jest warstw. Dalsze wykruszanie się warstwy w efekcie może prowadzić do 
uszkodzenia i konieczności wykonania nowej nawierzchni. Stąd jest ten remont nawierzchni boiska 
do koszykówki. To nie jest i to też jest, zaleciła to firma EPDM wykonująca renowację tego boiska. To 
dotyczy boiska koszykówki, nie boiska do piłki nożnej. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję pani Dyrektor. 5 minut przerwy, po przerwie będziemy głosować wnioski.  Proszę państwa 
wznawiamy obrady i przystępujemy do głosowania wniosku w kolejności zgłoszenia. Czyli pierwsze 
wnioski pana Radnego Marcina Etienne, później Radnego Janusza Skoniecznego. Bardzo proszę o 
przygotowanie treści wniosku. Treść wniosku jest przygotowana. Bardzo proszę panią z Biura Rady o 
odczytanie głośno a pana Radnego Marcina Etienne na potwierdzenie czy to jest prawidłowa treść 
wniosku. Proszę.  
kolejny mówca 
Głosowanie jawne. Wnoszę o przesunięcie środków w 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 ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu 
rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw zwiększając wartość tego zadania do kwoty 65 730 zł.  
kolejny mówca 
Czy tak mamy brzmieć treść wniosku panie Radny Marcinie Etienne?  
kolejny mówca 
Jednocześnie..  
kolejny mówca 
Nie słyszymy, nie słyszymy pana Radnego Marcina Etienne.  
kolejny mówca 
My słyszymy, ja również słyszę, potwierdzam.  
kolejny mówca 
Dziękuję. To ja powiem. Ten wniosek miał jeszcze drugą część. Jednocześnie wnoszę o zmianę nazwy 
zadania na modernizacja placu zabaw przy ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-
sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.  
kolejny mówca 
Jeszcze raz prosimy . Gdzie jest błąd? Gdzie jest błąd? Proszę czytać panie Radny to co jest na 
tablecie i gdzie jest błąd. Tak właśnie wygląda..  
kolejny mówca 
Tak pani Przewodnicząca? Czy pani Przewodnicząca mnie słyszy?  
kolejny mówca 
Tak, słyszę.  
kolejny mówca 
Zabrakło drugiej części. Ta pierwsza część...  
kolejny mówca 
Czyli to jest jednym wnioskiem? Rozumiem, że...  
kolejny mówca 
To jest jednym wnioskiem. Tak jak mówię.  
kolejny mówca 
Dlatego prosiłam panie Radny o przygotowanie wniosku wcześniej. Tak to wygląda, musimy robić 
przerwę bo to jest praca w stresie żeby przygotować naprawdę prawidłowo wniosek. Proszę, 
dopisujemy następną część i jeszcze raz.  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca ja przesłałem obie części do Biura Rady. Ale wystarczyło przesłać jedną część 
panie Radny, zrobić w cudzysłowie i powiedzieć tak chcę żeby wyglądał wniosek. O tym żeśmy 
rozmawiali.  
kolejny mówca 
Tak, w całości przesłałem to i w swojej pierwszej wypowiedzi powiedziałem, że jednocześnie wnoszę 



o zmianę nazwy zadania na modernizacja placu zabaw przy ulicy Waligóry wraz z doposażeniem 
punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością 
ruchową. Pani w Biurze Rady ma całą treść.  
kolejny mówca 
Czy tak brzmi? Dobrze, rozumiem, że przystępujemy do głosowania, tak? Jeszcze przeczyta raz pani z 
Biura Rady, chce mieć pewność. Proszę. No niech pan czyta.  
kolejny mówca 
|Wnoszę o przesunięcie środków w wysokości 60 000 zł z zadania inwestycyjnego 2015/20 budowa i 
modernizacja placu zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych na zadanie inwestycyjne 2020/33 
modernizacja placu 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 ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu 
rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.  
kolejny mówca 
Czy dobrze panie Radny?  
kolejny mówca 
Wszystko się zgadza, tak. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Dobrze, poproszę o głosowanie.  
kolejny mówca 
A gdzie jest treść, ja treści nie widzę w głosowaniu.  
kolejny mówca 
Już, zaraz.  
kolejny mówca 
Dzień dobry. Przepraszam ale nie wyświetla mi się w ogóle panel do głosowania.  
kolejny mówca 
Teraz już się wyświetla, prawda?  
kolejny mówca 
O, teraz tak. Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Szanowni państwo głosujemy i proszę przeczytać na tabletach treść wniosku bo nie będę go 
odczytywała. Odczytam wyniki głosowania. 8 głosów za, 5 głosów przeciw, 8 wstrzymujących się. 
Wniosek pana Radnego Etienne o treści, który jest na tabletach przeszedł. Proszę o przygotowanie 
głosowania drugiego.   
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo państwo Radni.  
kolejny mówca 
Bardzo proszę o przeczytanie treści wniosku.  
kolejny mówca 
Głosowanie jawne w sprawie; wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie 
budowa i modernizacja boiska przy ulicy Waligóry. Należy zabezpieczyć na tym zadaniu kwotę 50 000 
zł. Kwotę tę należy zdjąć z zadania inwestycyjnego 2017/27 pozyskanie gruntów pod inwestycje 
Gminne.  
kolejny mówca 
Czy prawidłowa treść wniosku panie Radny?  
kolejny mówca 
Potwierdzam, tak.  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca zła jest treść wniosku. Nie ma zadania 2017/27. Jest inny numer zadania. Panie 
Radny?  



kolejny mówca 
Czy mogłaby pani Skarbnik podać właściwy numer?  
kolejny mówca 
2015/27.  
kolejny mówca 
2015. Bardzo dziękuję.  
kolejny mówca 
Rozumiem, że już jest dobrze, tak? Jeszcze bym chciała panie Radny żeby Radni wiedzieli do którego 
projekt uchwały to jest wniosek.  
kolejny mówca 
To jest wniosek do zmian w uchwale Budżetowej.  
kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę o głosowanie. Pan Radny Adam Salwowski? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 8 
głosów za, 5 przeciw, 8 wstrzymujących się wniosek nie przeszedł.  
kolejny mówca 
Czy mogłaby pani jeszcze raz wynik podać?  
kolejny mówca 
Tak, 8 za, 5 przeciw, 8 wstrzymujących się. Nie. 8 głosów za przy 5 przeciw, tak. Wniosek przeszedł. 
Wniosek, który przeczytany był przed chwilą, wniosek pana Radnego Marcina Etienne przeszedł. 
Dziękuję bardzo serdecznie państwo Radni. Proszę o przygotowanie wniosku pana Janusza 
Skoniecznego. Wniosek pana Janusza Skoniecznego będzie jeden, tak? Czy dwa?  
kolejny mówca 
Tak, jeden o zwiększenie środków i o zmianę uzasadnienia. To jest kluczowe bo w tym uzasadnieniu 
jest mowa tylko o przygotowaniu postępowania przetargowego a w moim uzasadnieniu jest także 
częściowy odbiór projektu przebudowy ulicy. Tutaj zapytam czy powinienem w tym samym wniosku 
powinno być zawarte prośba o aktualizacji WPF też? Żebyśmy nie mieli potem problemów 
proceduralnych w zeszycie.  
kolejny mówca 
Pani Skarbnik mogę prosić o odpowiedź?  
kolejny mówca 
Tak, oczywiście. Bo zadanie 2018/23 jest w przedsięwzięciach wieloletnich. Tak samo chciałam 
zwrócić uwagę, że pierwszy wniosek pana Etienne także będzie skutkował zmianami w WPFie.  
kolejny mówca 
To powinno z automatu iść chyba już.  
kolejny mówca 
Proszę o przygotowanie wniosku. Poproszę o odczytanie treści w wniosku panią z Biura Rady. 
Głosowanie w sprawie zadania 2018/23 przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do 
ulicy Brzegowej zwiększa plan wydatków na 2021 rok o kwotę 199 000 zł do kwoty 200 000 zł. 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. Zadanie 2015/27 pozyskanie 
gruntów pod inwestycje Gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł do kwoty 511 000 zł 
zakup działek drogowych.  
kolejny mówca 
To ta druga część już jest nieaktualna, ponieważ przegłosowaliśmy przed chwilą zmiany na tym 
zadaniu więc jakby pani mogła tą drugą część w podobny sposób sformułować jak..  
kolejny mówca 
To proszę podyktować pani..  
kolejny mówca 
Ja  nie jestem w stanie bo ja mogłem się odnieść do tego co było w Budżecie... Czy może pani 



sformułować to ten sam sposób jak we wniosku Marcina Etienne? Tą końcówkę na temat 
finansowania.  
kolejny mówca 
Ja chciałam jeszcze zauważyć panie Radny Skonieczny, że pan pisze o zwiększenie na zadaniu 
2015/27, pan chce zwiększyć zarówno na jednym zadaniu jak i na drugim.  
kolejny mówca 
Nie. Ja chciałem zmienić treść. Wiem, ale ja chciałem zmienić treść. Zmienić treść tego w projekcie. 
Tak podałem to do Biura Rady./ Jeszcze raz proszę przeczytać.  
kolejny mówca 
Głosowanie w sprawie zadania 2018/23 przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do 
ulicy Brzegowej. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 199 000 zł do kwoty 200 000 zł. 
Zmian dokonuje się w celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy 
Wiślanej od ulicy Rolniczej do ulicy Brzegowej. Przygotowanie postępowania przetargowego oraz 
częściowego odbioru kompleksowego projektu przebudowy ulicy.  
kolejny mówca 
I tutaj kwotę tą należy zdjąć z zadania inwestycyjnego 2015/27 pozyskanie gruntów pod inwestycje 
Gminne.  
kolejny mówca 
Proszę jeszcze raz powtórzyć, nie usłyszała pani z Biura Rady.  
kolejny mówca 
Kwotę tę należy zdjąć z zadania inwestycyjnego 2015/27 pozyskanie gruntów pod inwestycje 
Gminne. Niestety nie mogę skopiować tego z...  
kolejny mówca 
Panie Radny Skonieczny, źle ten wniosek pan konstruuje. Bo nie może pan zdjąć całej kwoty 199 000, 
bo już 49 000 jest zabezpieczone. Źle pan formułuje wniosek, tą końcówkę. Jest zabezpieczone 1000 
zł. Już nie rozumiem w takim razie.  
kolejny mówca 
No nie, w projekcie Budżetu, w tej projekty uchwały Budżetowej już jest 49 000 zabezpieczone. Czyli 
trzeba by było zdjąć z dróg tylko 150, pozyskania dróg.  
kolejny mówca 
Jeżeli tak powinien być sformułowany wniosek, ja myślałem, że mój wniosek dotyczy zmiany treści 
projektu uchwały. Więc chciałem zmienić treść projektu uchwały z 49 na 199. Jeżeli pani uważa, że 
mam w swoim wniosku tylko powiedzieć o zwiększenie o 150 000, może tak być to jest dla mnie 
akceptowalne.  
kolejny mówca 
Znaczy się nie zwiększenie tylko zdjęcie z zadania 2015/27 150000, bo już 49 000 mamy 
zabezpieczone.  
kolejny mówca 
Rozumiem. To tylko zdjęcia ale nie mówimy w ogóle zdjęciu w tej treści, tak? Mówimy kwotę.., Aha, 
czy nie całą kwotę tylko 149...  
kolejny mówca 
Konieczną kwotę.  
kolejny mówca 
Konieczną kwotę. Tak Możemy tak to wymienić.  
kolejny mówca 
Nie konieczną tylko kwotę 150 000 zł. Proszę państwa bardzo proszę pomóc pani z Biura Rady żeby 
napisać prawidłowo wniosek, który będziemy za chwilę głosować. Proszę pan Radny Janusz 
Skonieczny o powolne podyktowanie treści wniosku do głosowania. Pierwsza część jest to dobrze w 
kwestii finansowania kwotę 150 000 zł...  
kolejny mówca 
Proszę przeczytać, powoli przeczytać żeby pani mogła się...  



kolejny mówca 
Ja mogę to wkleić bo ja nie mam w takiej treści w jakiej pani przeczytała. Ja mam w treści w jakiej 
chciałbym żeby brzmiało w projekcie uchwały. Więc jeżeli pani z Biura Rady mi wklej to co 
przeczytała, ja to poprawię i odeślę. Jeżeli może wkleić na czacie.  
kolejny mówca 
Tak, zaraz będzie wklejony na czacie.  
kolejny mówca 
Super. Wkleiłem na czacie treść zmienioną. Dodałem; kwotę 150000 należy zdjąć z zadania 
inwestycyjnego 2015/27 pozyskanie gruntów pod inwestycje Gminne.  
kolejny mówca 
Dziękuję panie Radny. Zaraz przykleimy to do system do głosowania i jeszcze poproszę o odczytanie 
ostateczne a panią Skarbnik o potwierdzenie czy jest prawidłowo przygotowany wniosek.  
kolejny mówca 
[niezrozumiałe]  
kolejny mówca 
Terez już będziesz... Będę [niezrozumiałe]...  
kolejny mówca 
Głosowanie jawne w sprawie zadania 2018/23 przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy 
Rolniczej do ulicy Brzegowej zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 199 000 zł do kwoty 
200 000 zł. 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. Kwotę 
150000 należy zdjąć z zadania inwestycyjnego 2015/27 odzyskanie gruntów pod inwestycje Gminne.   
kolejny mówca 
Pani Skarbie proszę o informację czy tak przygotowany wniosek jest prawidłowy.  
kolejny mówca 
Tak, będę wiedziała jak to dokonać.  
kolejny mówca 
Rozumiem. Bardzo proszę o przygotowanie...  
kolejny mówca 
O co chodzi.  
kolejny mówca 
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Radny Tomasz Dąbrowski, Radny 
Mateusz Krogulec, Radny Adam Salwowski i Radna Agnieszka Zdunek. Bardzo proszę o głosowanie. 
Mam. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymujących się wniosek 
pana Janusza Skoniecznego o treści, który był przeczytany wcześniej przeszedł.  
kolejny mówca 
Bardzo dziękuję państwu Radnym.  
kolejny mówca 
Proszę państwa, widać, że wszystkie wnioski przeszły w związku z tym zarządem przerwę w obradach 
Sesji do 29 marca do godziny 17:00 po to żeby pani Skarbnik mogła spokojnie przygotować zmiany w 
projektach uchwał. Natomiast skończymy, przejdziemy do punktu interpelacji i wolne tak żeby 17, 
przepraszam, 29 przyjąć tylko projekty uchwał. Poddać pod głosowanie i zamknąć Sesję. Wobec tego 
przejdziemy do punktu 6; interpelacje, zapytania i wolne wnioski ale przed tym jeszcze chciałabym 
poprosić, chciałam powiedzieć, że do biura wpłynęło pismo od zastępcy Wojewódzkiego Komisarza 
wyborczego z prośbą o odczytanie na Sesji i poproszę pana Przewodniczącego Krzysztofa Babra o 
odczytanie pisma. Później przejdziemy do interpelacji i zapytań i wolnych wniosków. Panie 
Przewodniczący bardzo proszę.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo pani Przewodnicząca. Szanowni państwo, wniosek z Urzędu Statystycznego w 
Warszawie województwo biuro spisowe, Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021 rok. 



Radni i Sołtysi Gmin z Województwa Mazowieckiego, taki jest tytuł, 1 kwietnia 2021 roku rozpocznie 
się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa. Czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Jak sama nazwa wskazuje podstawowym celem spisu 2021 będzie 
poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju. Województw, Powiatów i 
Gmin. Udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca Polski jako przedstawiciele i Liderzy 
lokalnych społeczności doskonale zdają sobie państwo sprawę jak ważny dla sprawnego 
funkcjonowania Gmin i Sołectw są aktualne i dokładne dane statystyczne. Dlatego bardzo liczymy, że 
nie przestaną państwo, nie poprzestaną państwo na wypełnianiu przez siebie obowiązku spisowego 
w pierwszym możliwym terminie ale będą też państwo zachęcać do tego innych mieszkańców tak 
aby dane państwa Gminy i Sołectw były kompletne i miarodajne. Zachęcamy gorąco do 
rozpowszechniania informacji o NSP 2021 podczas wszelkich spotkań i rozmów z mieszkańcami. 
Apelujemy też o wykorzystanie mediów społecznościowych, śledzenie i udostępnianie na państwa 
kontach informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zamieszczanych przez Urząd 
Statystyczny w Warszawie na serwisach Facebooku i Twitterze. Podstawową i obowiązkową metodą 
Spisu będzie samospis internetowy, aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie 
internetowej https://spis.gov.pl/. Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu powinni 
zgłosić się do Urzędu Gminy gdzie Będzie funkcjonować miejsce do samo spisu Internetowego. W 
czasie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 będą pracować rachmistrzowie spisowi, ich praca 
będzie się odbywać na dwa sposoby. Poprzez telefoniczny i bezpośredni. Jeśli umożliwią to warunki 
epidemiologiczne. W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza należy skontaktować się z 
infolinią spisową pod numerem; 22 279 99 99. Prosimy uprzejmie o kontakt jeśli mają państwo 
dodatkowe pytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Więcej informacje znajdują 
państwo na stronie internetowej tak jak poprzednio powiedziałem. Oraz w Gminnym biurze 
spisowym. Z poważaniem Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Zofia Kozłowska. Dziękuję 
bardzo.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo panie Przewodniczący. Przechodzimy do interpelacji, zapytania i wolne wnioski. Czy 
ktoś z państwa Radnych chciałby zabrać głos.  
kolejny mówca 
Ja się zgłosiłam wcześniej już. Mogę? Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Tak pani Radna, proszę.  
kolejny mówca 
Proszę. Ja mam w zasadzie pytanie do pani Burmistrz albo do których z panów Burmistrzów. Ja 
wiem, że nie powinno się takich tematów poruszać, które są tylko plotkami ale jednak parę osób do 
mnie już dzwoniło z takim zapytaniem. Chciałbym potwierdzić albo przynajmniej uspokoić tych 
państwa, którzy twierdzą jakoby nasze Urząd Powiatowy komunikacyjny ma zostać przeniesiony do 
Ożarowa. Czy jest to prawdą bo no jeśli by tak miało być to rzeczywiście rozumiem zaniepokojenie 
bo jest to jeden z bardziej obleganych Urzędu w Łomiankach, bardzo potrzebny. Czy to jest tylko 
czcza plotka czy są jakieś rzeczywiście zakusy by ten Urząd przenieść do Ożarowa? Tyle chciałam się 
dowiedzieć.  
kolejny mówca 
To, jeśli mogę, to dobrze je pani nazywała - to są absolutne plotki. Ja tylko mogłabym zapytać kto je 
rozpuszcza. Nie mamy w planach przeniesienia tego wydziału tej filii powiatu nigdzie do żadnego 
Ożarowa. Absolutnie jesteśmy w trakcie członkiem z Wicestarostą nawet nie z członkiem Zarządu 
tylko Wicestarostą Wojciechem Białasem i panią Naczelnik w Ożarowie na temat polepszenia 
warunków pracy pracowników. Ale to jest w trakcie więc nie mam pojęcia skąd są te plotki. 
Chciałabym je wyciszyć. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję za odpowiedź. Naprawdę też nie wiem. Szczerze mówiąc do mnie to dzisiaj doszło, 
słyszałam coś takiego. Dziękuję bardzo w takim razie uspokoję wszystkich.  



kolejny mówca 
Nie no naprawdę proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o sprawy ważne dla mieszkańców staramy się 
żeby wszystko było tutaj na miejscu.  
kolejny mówca 
Jeżeli ktoś się mnie pyta no to się pytam no bo ja takich rzeczy naprawdę no nic takiego nie słyszałam 
w sensie...  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Marcin Etienne.  
kolejny mówca 
Ja mam krótkie pytanie. Prosiliśmy na Komisji na Komisji Budżetowej o rejestr wniosków 
mieszkańców, rejestr wniosków, które przesłali mieszkańcy do Budżetu na 2021 rok z 
uwzględnieniem wniosków Rad Osiedlowych i Sołeckich oraz Radnych czy taki rejestr jest 
przygotowany dla nas? Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję, czy ktoś odpowie? Pani Burmistrz, pan Burmistrz? Może ja spróbuję? Rzeczywiście taką 
informację przygotujemy natomiast jest nią z nią kłopot, ponieważ te wnioski wpływały w bardzo w 
tym część w formie ustnej co utrudnia nam tej chwili zinwentaryzowanie tego wszystkiego ale 
postaramy się to zrobić. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję pan Radny Michał...  
kolejny mówca 
Ja mam, przepraszam, mam pytanie jeszcze. Te wnioski ustne czy taka forma jest dopuszczalna 
przyjmowania wniosków?  
kolejny mówca 
Ja nie wiem czy rozmowa z mieszkańcami jest dopuszczalna bo wydaje mi się, że jest.  
kolejny mówca 
Znaczy rozmowa jest dopuszczalna tylko czy to jest wniosek do budżetu, może to proceduralnie bym 
zapytał panią Przewodniczącą jak wygląda ta sprawa.  
kolejny mówca 
Znaczy wydaje mi się, że mamy pełne prawo reagować na wnioski, które wpłynęły do nas w dowolny 
sposób. Nie widzę powodu dlaczego mielibyśmy ignorować wnioski, które wpłynęły w sposób mniej 
formalny.  
kolejny mówca 
No właśnie na tym polega tutaj praca w Samorządzie i w Urzędzie, że te wnioski do Budżetu są ściśle 
określone, że jeżeli jest nawet termin podany do kiedy mają te wnioski wypływać. Więc nie bardzo 
rozumiem jak miałaby wyglądać... Słucham, jeszcze raz? Kiedy powinny wpłynąć...  
kolejny mówca 
To kiedy mogą wpływać wnioski, można składać.  
kolejny mówca 
Kiedy można składać wnioski. Nie bardzo sobie wyobrażam żeby ustne wnioski były w jakiś sposób 
formalną tutaj możliwością składania takich wniosków. Sformalizowanie takiego wniosku jest 
poprzez złożenie stosownego dokumentu. Chyba, że coś się zmieniło to będziemy pamiętali w 
przyszłym roku, że nie jesteśmy zobligowani do składania wniosków w postaci spisanych tych 
wniosków tylko możemy rozmawiać o nich.  
kolejny mówca 
Panie Radny, przygotowany projekt uchwały dotyczący procedowania nad Budżetem. W tej chwili 
jest w czytaniu u pana Jerzego Serzysko, jest jeszcze czas, będziemy tę uchwałę podejmować. W 
której to uchwale będą wyszczególnione daty, terminy i porządek przyjmowania wniosków, 
procedowania i przygotowania uchwały na kolejny rok.  
kolejny mówca 
Czy poprzednia uchwała umożliwiała składanie wniosków w formie ustnej?  



kolejny mówca 
Odpowie pan Radca Prawny.  
kolejny mówca 
Dzień dobry szanowni państwo Radni. Jeśli chodzi o, przepraszam pogłos jest. Przyciszysz? Jeśli 
chodzi o kwestie składanie wniosków projektu budżetu to jeśli chodzi o to to ona ma charakter 
porządkujący. [niezrozumiałe] [niezrozumiałe] [niezrozumiałe]. Jeśli chodzi o formę pisemną to 
rzeczywiście jest zasada [???], tak? Ale ona występuje w postępowaniu administracyjnym. Tutaj 
trudno mówić o jakąkolwiek postępowaniu administracyjnym więc ta forma, tych takich można 
powiedzieć nieformalne wniosków nie musi być pisemna. Natomiast nie ma przeszkód aby mimo 
wszystko organ, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu Budżetu, organ wykonawczy 
Gminy taki wniosek uwzględnił. Nie zmienia to faktu, że zasadą jest, że wnioski powinny być 
sformułowane pisemnie. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo.  
kolejny mówca 
Dziękuję. Poproszę pana Michał Naftyńskiego .  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, pani Burmistrz, panowie Burmistrzowie, szanowni Radni, koledzy, koleżanki, 
szanowni państwo, którzy jesteście na tej Sesji ja mam tak naprawdę trzy sprawy i mam do 
zgłoszenia dwa stanowiska oraz jedną uchwałę, która tak naprawdę jest dosyć drobną rzeczą bo 
chciałbym żeby ona uzupełniła przegłosowany na poprzednim posiedzeniu plan pracy Komisji 
Rewizyjnej. Gdyby najpierw chciałbym wytłumaczyć jak gdyby skąd są te zmiany. One dotyczą dwóch 
obszarów. Jeden obszar jest związany z oprogramowaniem, którego używamy Gminie. Tego dotyczy 
ten wniosek o nowe zadanie na Komisji Rewizyjnej, jedno stanowisko. Może zacznę od stanowiska 
przeczytam je, wkleję je tak żeby wszyscy widzieli. Stanowisko brzmi tak; w związku z nadchodzącymi 
zmianami na Rynku Usług Informatycznych polegających na rozwoju oprogramowania wolnego, [???] 
oraz zmiany sposobów naliczania opłat za podejmowanie przez Firmy Informatyczne Rada Miejska w 
Łomiankach przyjmuje stanowisko przeciwdziałań uzależnienia instytucji Gminnych i zależnych od 
władz samorządowych oprogramowania płatnego. Jesteśmy przekonani, że wiele instytucji w naszej 
Gminie może zastąpić to oprogramowaniem [???] Zdajemy sobie sprawę, że niektóre 
oprogramowania płatnego jednakże chcemy aby każdorazowy zakup takiego oprogramowania był 
poprzedzany [???], która wykaże, że nie ma możliwości zastąpienia tego oprogramowania 
oprogramowaniem wolnym. Pragniemy aby bezzwłocznie wprowadzono oprogramowanie wolne w 
szkołach, w Straży Miejskiej i w spółkach zależnych od władz samorządowych. Pragniemy aby 
wszystkie nowe komputery zakupione ze środków publicznych były wyposażone w otwarte 
oprogramowanie. To jest stanowisko moje. Chciałem je zgłosić jakby do przegłosowania. Od razu jak 
gdyby idąc dalej za ciosem chciałem pokazać, zgłosić jako dodatkowy element do Komisji Rewizyjnej. 
Czyli nowe zadanie dla Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie analizy kosztów oprogramowania 
używanego przez jednostki organizacyjne podległe samorządowi Gminy Łomianki, w szczególności 
Urzędem Miasta, [niezrozumiałe] Jednostek Oświatowych, które [niezrozumiałe] Samorządowi 
Łomianek. Efektem byłby raport pokazujący [??] płatnych licencji korzystając [niezrozumiałe] jaka 
jest wartość tej licencji, jaki jest koszt utrzymania takiej licencji. Jak szacowane są przyszłe wydatki na 
licencje, Analiza może posłużyć do stworzenia... Słychać mnie dobrze, bo...  
kolejny mówca 
Panie Radny, proszę chwileczkę zaczekać. Proszę państwa czy słyszycie państwo wyraźnie? Bo ja 
słyszę bardzo takie głębokie pogłos. Słyszycie pana Radnego Naftańskiego Michała?  
kolejny mówca 
Słyszę z jakąś pogłosem i charczeniem.  
kolejny mówca 
Ja też słabo słyszę, z tej Grecji chyba nie słychać pana za dobrze panie Naftyński.  



kolejny mówca 
Nie wiem ja, nie wiem czy ktoś końca zrozumiał. Możesz jeszcze raz.  
kolejny mówca 
To znaczy dobrze, proszę państwa.  
kolejny mówca 
Teraz jest dobrze.  
kolejny mówca 
Są wyświetlone na czacie dwa dokumenty. Jeden dokument to jest stanowisko Rady.  
kolejny mówca 
Nie wszyscy Radni czytają czat. Nie wszyscy Radni czytają czat na Sesji.  
kolejny mówca 
Dobrze, jeszcze raz przeczytam stanowisko Rady Miejskiej. Powolutku.  
kolejny mówca 
Panie Radny, zaraz, proszę poczekać chwileczkę. Proszę poczekać. Oczywiście dam panu przeczytać 
stanowisko. Tylko proszę pamiętać o tym, że stanowisko to jest punkt porządku obrad i taki punkt 
trzeba wnieść do porządku obrad na początku jak Przewodnicząca pyta czy są jakieś zmiany albo 
uwagi do zaproponowanego porządku.  
kolejny mówca 
No tak tylko ja się nie mogłem zalogować na początku.  
kolejny mówca 
Ale to nie jest tryb.. Teraz jesteśmy w interpretacjach, zapytaniach i wolnych wnioskach i nie może 
być... Ale panie Radny nie możemy przyjąć stanowisko. Nie znaczy, że nie chcemy absolutnie. Tylko 
nie ma już takiego trybu. Stanowiskiem...  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca. Czy możemy zrobić, że ja przeczytam te dokumenty żeby Radni wiedzieli o co 
mi chodzi natomiast no i tak jest Sesja przeniesiona jest na 29 więc możemy jak gdyby do 29 jestem 
w stanie to jakoś zgłosić formalnie.  
kolejny mówca 
Już wyjaśniam, już wyjaśniłem. Absolutnie tu nie ma mojego braku woli. Absolutnie nie ma. Sesja jest 
nie przeniesiona tylko Sesja jest przerwana. Czyli ona obowiązuje z takim samym porządkiem obrad 
jak był przyjęty na początku. Pana wniosek może być, jeżeli to nie wniosek tylko stanowisko, jeżeli 
pan je przygotuje składa się jego tak samo jak projekt uchwały i wpisuje do porządku obrad. Co może 
nastąpić dopiero na następnej Sesji. Nie na Sesji przerwanej. Tylko na następnej Sesji. I tak stanowi 
statut. To nie jest mój pomysł tylko tak stanowi statut. Tę Sesję przerwiemy i skończymy głosowanie 
dwóch projektów uchwał, w których wniesiemy poprawki. Natomiast pana stanowisko. Jeżeli pan 
nadal będzie je podtrzymywał może pan wnieść do następnej Sesji a nie do Sesji przerwanej, 
ponieważ porządek obrad Sesji już został ustalony i nikt nie...  
kolejny mówca 
Czy możemy się zapytać pana Prawnika czy to rzeczywiście...  
kolejny mówca 
Bardzo proszę, tak oczywiście. Bardzo proszę. Panie Prawniku proszę udzielić informacji.  
kolejny mówca 
Witam ponownie. Jeśli chodzi o porządek obrad.  
kolejny mówca 
Momencik, momencik.  
kolejny mówca 
Porządek obrad obecnej Sesji został już ustalony. Przewodniczący wyznaczając termin Sesji przesyła 
ustalony porządek obrad. Ten porządek obrad, może co prawda być zmienione bezwzględna 
większością głosów ustawowego składu Rady ale, znaczy no może paść wniosek formalny, Rada 
dopuszcza jeszcze zmianę w porządku obrad. Natomiast jeżeli taki wniosek formalny nie przejdzie no 
to tego porządku obrad się już nie zmienia. Chciałem też zauważyć, że każda Sesja może się składać 



się z kilku posiedzeń. Ona jeszcze wtedy jest jedna Sesja, ona jest pod jednym numerem natomiast 
ewentualne uchwały, które są głosowane mogę być głosowane w różnych datach mając ten sam 
numer Sesji. Natomiast no jest to związane z koniecznością przerwania takiej Sesji. [???] kiedy 
Przewodnicząca zarządza przerwę bądź też któryś z Radnych zgłasza formalny wniosek o przerwanie 
posiedzenia Sesji, odroczenie terminu dalszego odbycia Sesji i wtedy Radni głosują taki wniosek 
formalny. Tutaj w tej sytuacji pani Przewodnicząca uznała, że w związku z wprowadzonymi zmianami 
do projektów uchwał i koniecznością przygotowania w sposób prawidłowy projektów uchwał, które 
będą głosowane, mogą być głosowane żeby było dokładnie, żeby pani Skarbnik miała czas Sesja 
została odroczona do poniedziałku. Ale nie powoduje to, że trzeba ustalić nowy porządek obrad.  
kolejny mówca 
Okay, zrozumiałem. Panie Mecenasie, zrozumiałem.  
kolejny mówca 
[niezrozumiałe] zmiany porządku obrad sposób proponowany przez pana Radnego. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Dobrze, zrozumiałem. W takim wypadku pani Przewodnicząca...  
kolejny mówca 
Panie Radny Michale Naftyński, co nie znaczy, że nie może pan taki wniosek, takie stanowisko 
zaproponować przy następnej...  
kolejny mówca 
Ale pani Przewodnicząca, [niezrozumiałe] rozumiem. Tylko w takim wypadku jak gdyby skorzystamy 
z innej możliwości.  
kolejny mówca 
Czy pan Radny...  
kolejny mówca 
Halo, słychać mnie? Pani Przewodnicząca?  
kolejny mówca 
Słychać.  
kolejny mówca 
Chciałem zgłosić wniosek formalny [niezrozumiałe].  
kolejny mówca 
Coś trzeszczy.  
kolejny mówca 
Już nie słychać.  
kolejny mówca 
Halo, halo? Wyłączono mi mikrofon.  
kolejny mówca 
Nie wyłączono tylko się proszę pana tutaj konsultujemy. Nie złożył pan wniosku na początku Sesji jak 
pytałam czy są...  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, ja wszystko rozumiem. Ja chciałem teraz złożyć wniosek formalny o zmianę 
porządku obrad i chciałem żeby został przegłosowany i żeby do tego porządku obrad, żebym mógł 
zamieścić tam moje dwa stanowiska i projekt uchwały zmieniającej jeden punkt w planie prac 
Komisji Rewizyjnej. To jest wniosek formalny. Z tego co pamiętam... Pan powiedział, że my jako 
Radni możemy przegłosować taki wniosek w dowolnym momencie jeśli będzie kwalifikowana 
większość.  
kolejny mówca 
Na tym etapie musi być najpierw złożony wniosek o to żeby w ogóle dokonać zmiany w porządku 
obrad a dopiero jeżeli... Zasada jest taka, że wnioski do porządku obrad składa się na początku Sesji. 
Więc jeżeli chcielibyście państwo na tym etapie zmienić porządek obrad to najpierw musi przejść 
wniosek formalny zwykłą większością głosów.  



kolejny mówca 
No to ja składam taki wniosek.  
kolejny mówca 
Ale to nie jest zwykły wniosek. [niezrozumiałe] od razu tego żeby wprowadzić...  
kolejny mówca 
Rozumiem.  
kolejny mówca 
do porządku obrad, głosowanie stanowisk.  
kolejny mówca 
Tak jest. Znaczy... Więc ja zgłaszam wniosek formalny o zmianę porządku, o umożliwienie 
uzupełnienia porządku obrad o kolejne wnioski. To jest mój wniosek. Chciałbym żeby został 
przegłosowany.  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca ja mam jedno krótkie pytanie. Czy my czasem tej Sesji nie przetrwaliśmy do 
poniedziałku do 17:00?  
kolejny mówca 
Nie, nie pani Burmistrzu dlatego, że przeszliśmy do interpelacji, zapytań i wolnych wniosków.  
kolejny mówca 
Dobrze. Dziękuję.  
kolejny mówca 
A dopiero później miała być przerwa, którą już wyznaczyliśmy w tej chwili na dzień 29 marca na 
godzinę 17:00. No cóż tutaj stanowisko pana Radcy Prawnego jest takie, że można przyjąć 
głosowanie, wniosek o zmianę w porządku obrad. Proszę o przygotowanie głosowania. 5 minut 
przerwy.  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca ale w takim razie porządek obrad został zmieniony w chwili ogłoszenia przerwy 
i przejścia do punktu 6 i 7. W związku z tym zmiana tego porządku obrad również powinna być 
przegłosowana. Wnioskuję to po wypowiedzi pana Mecenasa.  
kolejny mówca 
Przepraszam.  
kolejny mówca 
Momencik.  
kolejny mówca 
[niezrozumiałe] kolejności procedowania poszczególnych punktów porządku obrad. [niezrozumiałe] 
To jest po prostu zmiana kolejności. Porządek obrad jest ten sam tylko w innej kolejności się 
poszczególne rzeczy proceduje. [???] Przewodnicząca jako osoba odpowiedzialna za prawidłowość 
przebiegu Sesji.  
kolejny mówca 
Dobrze, proszę państwa dobrze. Ale moje pytanie brzmi czy możemy teraz głosować wniosek pana 
Radnego Naftyńskiego o zmianę w porządku obrad poprzez wprowadzenie stanowiska.  
kolejny mówca 
Teoretycznie może tak być, Pani wyraziła na to zgodę. Pani powiedziała, że...  
kolejny mówca 
Nie, nie panie Mecenasie. Jeżeli można to chcę taki wniosek oddać... Ja uważam, że nie można ale 
tutaj decydujące zdanie ostateczne ma Radca Prawny. No ja uważam, że jeżeli pytałam na początku 
czy są zmiany, czy są jakieś zmiany lub uwagi do porządku obrad i nie było to przyjęliśmy porządek. 
Dla mnie to jest nowość. Jeżeli pan Mecenas mówi, że możemy teraz przyjąć zmiany do porządku 
obrad... Tak, bardzo proszę.  
kolejny mówca 
[niezrozumiałe] [niezrozumiałe] [niezrozumiałe] natomiast pani Przewodnicząca spytała się na 
początku czy ktoś ma jakieś uwagi do zmiany porządku obrad. Nie było żadnych. W związku z tym 



[niezrozumiałe] tego punktu dotyczącego stanowiska przedstawionego przez pana Radnego 
Naftyńskiego. Chciałbym zauważyć, że nawet jeśli ten wniosek zostanie przegłosowany 
[niezrozumiałe]  
kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca jeszcze mogę słowo? Michał Naftyński z tej strony.  
kolejny mówca 
Tak, proszę mówić.  
kolejny mówca 
Pani przewodnicząca mi na przykład nawet też nie ogólnie chodzi o to żeby te moje stanowiska i tak 
mój wniosek o uzupełnienie planu pracy głosowany czy dyskutowany dzisiaj ale miałem to 
przygotowane, chciałem to złożyć i dla mnie byłoby nawet wygodniej gdybyśmy co o tym 
rozmawialiśmy 29. Dla mnie nie ma z tym kłopotu. Natomiast ten wniosek formalny o zmianę... Ten 
wniosek już mogę na początku 29...  
kolejny mówca 
I bardzo dobrze, o to pana Radnego proszę. Dziękuję.  
kolejny mówca 
Wycofuję się dzisiaj z tego i ten wniosek o zmianę w porządku obrad złożę 29 na samym początku. 
Postaram się być punktualnie i wtedy nie będzie kłopotu. Przepraszam.  
kolejny mówca 
Ja na wszelki wypadek panu Radnemu przypomnę. Dziękuję, wniosek przygotujemy na następną 
Sesję,, która prawdopodobnie będzie 22. Czy ktoś z państwa Radnych chce jeszcze złożyć 
interpelacje, zapytania lub wolne wnioski?  
kolejny mówca 
Ja się zgłosiłam.  
kolejny mówca 
Bardzo proszę pani Magdalena Cłapińska.  
kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Ja mam wydawać się mogło bardzo prosty i drobny temat. Chciałam mam poprosić 
o przedsezonowy przegląd i ewentualne naprawy samoobsługowych stacji napraw wyposażonych w 
pompkę, które mamy w naszym mieście. Na to zwracam uwagę już kolejny sezon i będę wdzięczna 
za poprawę tych urządzeń.  
kolejny mówca 
Dziękuję. Radny Jerzy Serzysko. Pan Radny Jerzy serzysko?  
kolejny mówca 
Tak, jestem. Jak chciałbym zwrócić uwagę, że wniosek pana Radnego Naftyńskiego to nie jest tylko 
wniosek o stanowisko ale również wniosek o zmianę [???]. To jest po pierwsze. Po drugie dobrze 
żeby takie sugestie, wrzuty najpierw wysyłać do Biura Rady żeby Radni się zapoznali. Nie robić burzy 
na Sesji. Pozdrawiam Bożena sesji żeby ktoś oprowadza znajomości także samo jak wszystkie 
uchwały dotyczące zmian autopoprawki dotyczące które też właściwie na regale teraz powiedzieć 
wniosków do budżetu do projektu budżetu i pracami na to jednak to jest dokument jeżeli się składa 
wniosek do projektu budżetu bo to jest dokument można to robić Nie uważam na bazie rozmów na 
korytarzach jeżeli mieszkańcami się rozmawia na spotkaniu sporządza się protokół powinny być teraz 
terminu składania panie Radco, nie ma w obowiązującej uchwale. Uchwała, która jest aktualna, ona 
jest kulawa ale ciągle jakoś nowej się nie możemy doczekać tam terminu składania wniosków nie ma. 
Zdecydowanie. Natomiast teraz chciałem wrócić do sprawy teraz tak jakby była celem mojej 
wypowiedzi w tym punkcie obrad. A mianowicie do protokołów Sesji. Dobrze żeby ten protokół Sesji 
wpływał nie wcześniej przed Sesją tylko no przynajmniej 2 dni przed Sesją. Są różne materiały do 
zapoznania się. Uchwały, opracowania wystąpień. Także jest miesiąc czasu na napisanie protokołu i 
apeluje żeby z kilkudniowym wyprzedzeniem wpływał protokół, to jest pierwsza. Druga sprawa, 
jedna część protokołu no w moim odczuciu powinna zawierać merytoryczną wartość wypowiedzi. A 
to, że się spisuje protokół nagminnie albo część osób wstrzymuje się od głosowania za przyjęciem 



protokołu, wstrzymuje się wystąpienia Radnych. W dyskusji brali udział Radny 1, 2, 3, 5, 10 a potem 
Radny 1, 2 czy 10 powiedział już nie ma takich adnotacji. A powinny być moim zdaniem. C o prawda 
zaraz ktoś powie, że mamy nagranie z Sesji, tak, tylko, że jeżeli przestudiujemy te dwa ostatnie 
protokoły to tam jest zapis kiedy się rozpoczęła Sesja i kiedy zakończyła i żeby odnaleźć czyjąś 
wypowiedź to trzeba sporo czasu poświęcić. Można w formie załączników robić, załączać wypowiedzi 
kserograficzne Radnych. Ale jednak lepiej żeby było to, uważam, w treści protokołu, to jest 
dokument protokołów i w miarę sprawnie odzwierciedlona wypowiedź, sens wypowiedzi. Jeżeli 
będziemy mieli kilka dni na korektę protokołu to wniesiemy swoje uwagi przed terminem. Trudno 
wnosić uwagi dotyczące protokołu dwie godziny przed Sesją. To jest jedno. Drugie jednak czytając 
protokół z ostatniej Sesji, przedostatniej, tam była taka dyskusyjna sprawa tak jakby omówienia 
przez sprawozdawcze dwóch uchwał [???] a później było głosowanie. Taki był porządek. Ja 
zwróciłem wtedy uwagę na nieprawidłowości. Zostałem potraktowany w sposób taki jak [???]. Ale w 
protokole już nie ma takiego zapisu, w którym określa, że te wypowiedzi były sprawozdawcy jedna 
po drugiej, są rozdzielone. Więc też tak jakby to się zmieniło nie do końca jest odzwierciedleniem 
tego co było na Sesji. Dziękuję bardzo. To tyle.  
kolejny mówca 
Czy ktoś z państwa Radnych chciałby jeszcze zadać pytanie w wolne wnioski, interpelacje? Nie widzą. 
Nie widzę. Proszę państwa ja jeszcze mam komunikat króciutki, krótką informację. Chciałam poprosić 
państwa Przewodniczących Komisji o przygotowanie sprawozdania rocznego z prowadzonej 
działalności w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego. Chcę powiedzieć, że pan 
Radny Marcin Etienne, pani Radna Mariola Niecikowska i pani Radna Agnieszka Gawron - Smaker 
takie wnioski, takie sprawozdania już złożyły. Bardzo proszę pozostałych Przewodniczący Komisji 
zgodnie z paragrafem 30 ustęp 2 statutu Gminy Łomiankach Komisja składa rację sprawozdania 
roczne z prowadzonych działalności w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego. 
Oczekuję do końca kwartału na sprawozdania państwa Przewodniczących Komisji. Tymczasem 
dobiega końca procedowanie dnia dzisiejszego na podstawie paragrafu 10 do statutu przerywam 
Sesję dzisiejszą. Sesję nr 37 do dnia 29 marca do 17:00. Tymczasem wszystkim państwu serdecznie 
dziękuję za uwagę. Do widzenia.  
kolejny mówca 
Do widzenia.  
kolejny mówca 
Do widzenia państwu.  
kolejny mówca 
Do widzenia państwu.  


