
 

Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.6.2021 

 

Protokół nr XXXIX/2021 

Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 20 maja 2021 roku 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 20 maja 2021 roku  

o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 

obradowania). 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria 

Pszczółkowska. Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach została zwołana na podstawie art. 20 ust. 

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

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

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

w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.  

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z pandemią Sesja odbywa się w trybie 

zdalnym na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568). 

 

Ad pkt. 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska otworzyła XXXIX/2021 

Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.  

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

Skarbnik, Przewodniczących Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich, Pracowników Urzędu 

 i mieszkańców oglądających sesję dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej 



Urzędu Miejskiego. 

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

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

Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 20 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

Radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji została 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Łomiankach. 

Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym, o godz. 10.15 do Biura Rady  

wpłynęło pismo od Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej - Piotrak o wycofaniu 

projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Łomianki. W związku z tym Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Łomiankach Maria Pszczółkowska zdjęła punkt 6 z porządku obrad. 

Następnie Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomników przyrody.  



9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu  ulicy Lawendowej  
w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 174, obręb 
143205_4.0024. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 189/5, obręb 
143205_4.0024. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działek o nr 191, 189/3, 190/1, 
190/2, obręb 143205_4.0024. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 195, obręb 
143205_4.0024. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 199/1, obręb 
143205_4.0024. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 210, obręb 
143205_4.0024. 

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

17. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

Godz. 16.08 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

 

 



Ad pkt. 2 i 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Gminy Łomianki na rok 2021. 

 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Gminy Łomianki na rok 2021. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 

2021 -2030. 

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

3 wstrzymujące się)Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

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

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 2 przeciw;  

2 wstrzymujące się)Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

 

Godz. 16.44 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 i 3 porządku obrad. 

Ad pkt. 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariola Niecikowska przedstawiła opinię 

Komisji, która uznała skargę za bezzasadną. 



W dyskusji wzięli udział: 

Radna Mariola Niecikowska, radny Jerzy Serzysko. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały  
w sprawie skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 1 przeciw;  
3 wstrzymujące się) Rada uznała skargę za bezzasadną. 

Godz. 16.51 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 4 porządku obrad. 

Ad pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Radosław Nowak przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (17 głosów za; 0 przeciw;  
1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych. 

Godz. 16.56 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 5 porządku obrad. 

Ad pkt. 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Piotr Kaczmarczyk omówił projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021. 



Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 1 przeciw;  
1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021. 

Godz. 17.00 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 7 porządku obrad. 

Ad pkt. 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomników przyrody.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Piotr Kaczmarczyk omówił projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 17głosów za; 0 przeciw;  

1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.  

Godz. 17.06 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 8 porządku obrad. 

Ad pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Lawendowej  
w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu  

ulicy Lawendowej w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki. 



Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 17głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany przebiegu  ulicy Lawendowej  

w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki. 

Godz. 17.10 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 9 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 174, obręb 143205_4.0024. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron-

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Marcin Etienne. 

Wyjaśnień udzielił  Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 
położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 174, obręb 143205_4.0024. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 11 głosów za; 2 przeciw;  
5 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 174, obręb 143205_4.0024. 

Godz. 17.30 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 10 porządku obrad. 

Ad pkt. 11 



Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 189/5, obręb 143205_4.0024. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron-

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 
położonego w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 189/5, obręb 
143205_4.0024. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 11 głosów za; 2 przeciw;  
6 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 189/5, obręb 143205_4.0024. 

Godz. 17.31 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 11 porządku obrad. 

Ad pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działek o nr 191, 189/3, 190/1, 190/2, 
obręb 143205_4.0024. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron-

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 

pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 

położonego w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działek o nr 191, 189/3, 190/1, 

190/2, obręb 143205_4.0024. 



Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 9 głosów za; 3 przeciw;  
7 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działek o nr 191, 189/3, 190/1, 190/2, 
obręb 143205_4.0024. 

Godz. 17.32 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 12 porządku obrad. 

Ad pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 195, obręb 143205_4.0024. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron-

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 
położonego w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 195, obręb 
143205_4.0024. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 10 głosów za; 2 przeciw;  
7 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii 
dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu 
Państwa, położonego w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 195, 
obręb 143205_4.0024. 

Godz. 17.33 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 13 porządku obrad. 

Ad pkt. 14 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 199/1, obręb 143205_4.0024. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 



Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron-

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 
położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 199/1, obręb 143205_4.0024. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 10 głosów za; 2 przeciw;  
7 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 199/1, obręb 143205_4.0024. 

Godz. 17.34 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 14 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 

ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  

w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 210, obręb 143205_4.0024. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Gawron-

Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 

pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 

położonego w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 210, obręb 

143205_4.0024. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania ( 9 głosów za; 3 przeciw;  

7 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 

charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  

w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 210, obręb 143205_4.0024. 

Godz. 17.35 



Przewodnicząca RM zamknęła punkt 15 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 16 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

Radna Magdalena Cłapińskaz wróciła się z pytaniem czy rozpoczęły się prace nad 

dodatkowym oznakowaniem ulicy Wiślanej w okolicy boiska, w celu poprawy 

bezpieczeństwa w tym rejonie. 

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Radosław Nowak. 

Radna Agnieszka Zdunek zwróciła się z pytaniem o termin planowanej przebudowy  

ul. Długiej oraz konieczność wycinki drzew przy tej inwestycji oraz o otwarcie placu zabaw na 

ul. Akacjowej. 

Odpowiedzi udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Remontów Radosław Nowak. 

Radny Marcin Etienne zwrócił się z pytaniem o postęp prac związanych z inwestycjami 

wodociągowymi na terenie Dziekanowa Bajkowego, o otwarcie placu zabaw na ul. Waligóry  

i montaż zabawki dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Odpowiedzi udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Remontów Radosław Nowak. 

Radny Michał Naftyński zwrócił się z pytaniem o koncepcję rozwoju Liceum po przejęciu 

placówki od powiatu. 

Odpowiedzi udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak i Zastępca Burmistrza  

ds. społecznych Witold Gawda. 

Radny Jerzy Serzysko zaapelował do Wydziału Remontów i Inwestycji aby uczulano 

projektantów zadań inwestycyjnych na pochopne usuwanie starych drzew przy tworzeniu 

dokumentacji oraz o przegląd brakującej numeracji budynków. 

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzysztof Wawer zwrócił się z zapytaniem czy 

Urząd może wystąpić do GDDKiA o wydłużenie przepustowości na skrzyżowaniu ul. Marii 

Konopnickiej z ul. Kolejową oraz usprawnienie przejazdu ulicami opaskowymi przy tym 

skrzyżowaniu, ze względu na duże natężenie ruchu. 

Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak. 

 

Godz. 18.05 



Przewodnicząca RM zamknęła punkt 16 porządku obrad. 

 

Ad pkt. 17 

Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska przedstawiła informację  

o korespondencji wpływającej do Biura Rady i podejmowanych przez Przewodniczącą 

działaniach. Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzysztof Wawer odczytał pismo  

z Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i 

Mieszkań 2021. 

Godz. 18.16 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 17 porządku obrad. 

Ad pkt. 18 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka XXXIX Sesję 

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

dzień 24 czerwca 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 Przygotował(a): Agata Milanowska 

 

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Miejskiej w Łomiankach oraz uchwały, wyniki imiennego głosowania, stanowiska i aktualne składy 

komisji Rady Miejskiej dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego www.lomianki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.lomianki.ploraz w Biurze Rady Miejskiej (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41) 
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