
Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.8.2021 

                                                                           

                                                                            Protokół nr XLI/2021 

                                                                  Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

                                                                     z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 24 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 w auli 

widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Staszica 2  

w Łomiankach. 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Łomiankach Maria Pszczółkowska. 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach zwołana została 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. 

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska otworzyła XLI/2021 Sesję Rady 

Miejskiej w Łomiankach.  

Powitała Radnych,  Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, Przewodniczących Rad 

Osiedlowych i Sołeckich, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Pracowników Urzędu, 

przedstawicieli prasy, Mieszkańców obecnych na sesji i obecnych przed monitorami komputerów 

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, dodała, że  

w związku z RODO udział w Sesji Rady Miejskiej w  Łomiankach wiąże się  

z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wizerunku lub głosu w przypadku wystąpień 

publicznych, oświadczyła, że pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduję się na drzwiach wejściowych 

sali widowiskowej.  

Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 19 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 odczytała zaproponowany porządek: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia na 

współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz 

uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału 

przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030. 

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

rok 2021. 

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2020.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania 

za rok 2020. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Łomianki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2020 

rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

11. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

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

Przewodnicząca RM  Maria Pszczółkowska poinformowała, że dn. 24.06.2021  o godz. 14.00 na 

skrzynkę mailową Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęła uchwała RIO Nr 3.f./346/2021  



w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020. 

Przewodnicząca dodała, że Biuro Rady niezwłocznie o godz. 14.04 przesłało ww. uchwałę RIO na 

skrzynki mailowe Radnych RM. 

Radca prawny Artur Olszewski na prośbę przewodniczącej RM odczytał treść uchwały RIO i wyjaśnił, 

że w związku z negatywnym zaopiniowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej  

w Łomiankach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020 podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium będzie obarczone wadą prawną. 

Dodatkowo radca prawny wskazał, że zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport  

o stanie gminy oraz uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium podejmuje się na jednej 

sesji. 

 W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, Radny Jerzy Serzysko, Radny Michał Naftyński, Przewodnicząca RM Maria 

Pszczółkowska, Radny Janusz Skonieczny, Radny Grzegorz Bryk, Radny Marcin Etienne, Radny Piotr 

Bartoszewski, Radny Grzegorz Astrau 

Wyjaśnień udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska – Piotrak oraz  radca prawny Artur Olszewski. 

Radny Grzegorz Bryk zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu "zapytania  

i wolne wnioski mieszkańców” oraz aby rozpocząć obrady sesji od punktów 6 do 9  

a następnie punkty 2 do 5.  

Wobec wyjaśnień radcy prawnego w związku z  uchwałą RIO nr 3.f./346/2021 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Pszczółkowska zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6, punktu 7, 

punktu 8, oraz punktu 9. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie  wniosku o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu "zapytania i wolne wnioski mieszkańców”. 

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

4  wstrzymujące się) wniosek został przyjęty. 



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o zdjęcie z porządku obrad punktu 6, 

punktu 7, punktu 8, oraz punktu 9. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za, 9 przeciw,  

2  wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie  wniosku aby rozpocząć obrady sesji od 

punktów 6 do 9 a następnie punkty 2 do 5. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za, 11 przeciw,  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Godz. 17.30 

 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad pkt 2. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku. 

Skarbnik Hanna Dąbrowska oraz Prezes ZWiK Tomasz Czajkowski omówili projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie dopłat dla grup 

taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku glosowania (18 głosów za, 0 przeciw,  

1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku. 

 

Godz.17.37 

 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 3 porządku obrad. 



 

 

Ad pkt 3. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia na 

współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem 

decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego 

na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”. 

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Krzysztof Sulikowski omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Marcin Etienne, Radny Jerzy Serzysko 

Wyjaśnień udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska – Piotrak, Inspektor Krzysztof Sulikowski. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zwarcie porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej wraz uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja 

wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (19 głosów za, 0 przeciw,  

0  wstrzymujących się), Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia 

na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem 

decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego 

na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”. 

 

Godz. 17.54 

 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 3 porządku obrad. 

 

Ad pkt 4, 5. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki 

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

rok 2021. 

Skarbnik Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 



Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię Komisji 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na 

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

rok 2021.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, Radny Jerzy Serzysko, Radny Michał Naftyński, Radna Magdalena Cłapińska, 

Radny Janusz Skonieczny, Radny Mateusz Krogulec 

Wyjaśnień udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska – Piotrak, Skarbnik Hanna Dąbrowska, Zastępca 

Burmistrza ds. społecznych Witold Gawda, Naczelnik Wydziału Inwestycji  

i Remontów Radosław Nowak. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za, 3 przeciw,  

3  wstrzymujące się), Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek o pozostawienia zadania 2021/10 z działu 600-rozbudowa 

ul. Słonecznej z kwotą 850 000 zł i jednocześnie nie wprowadzanie zadania 2016/06 przebudowa ulic 

w kwartale VII Wiślana, Graniczna, Długa, Kampinoska. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie  wniosku o pozostawienia zadania 2021/10  

z działu 600-rozbudowa ul. Słonecznej z kwotą 850 000 zł i jednocześnie nie wprowadzanie zadania 

2016/06 przebudowa ulic w kwartale VII Wiślana, Graniczna, Długa, Kampinoska. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za, 1 przeciw,  

4  wstrzymujące się) wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki 

na rok 2021 wraz z przegłosowanymi zmianami z wniosku radnej. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za, 0 przeciw,  

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

na rok 2021. 

 

Godz. 20.12 



 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 4 i 5 porządku obrad. 

Ad pkt 6. 

Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2020.  

Przewodnicząca RM Maria Pszczółkowska poinformowała, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, 

wprowadzony został obowiązek składania przez Burmistrza Radzie corocznego raportu  

o stanie Gminy. Dokument ten obejmuję podsumowanie działalności Burmistrza w minionym roku  

a w szczególności odnosi się do realizacji polityki strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego. 

Jednym z jego elementów jest sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Rade Gminy w roku 

2020. Przewodnicząca poinformowała, że Pani Burmistrz raport o stanie Gminy za rok 2020 

przekazała Radzie w dniu 31 maja 2021 roku. Raport został również opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. W debacie nad raportem Gminy mieszkańcy 

Gminy mogą zabierać głos. Zgodnie z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który 

chce zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co 

najmniej 50 osób. Do Biura Rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie.  

 

W dyskusji wzięli udział:  

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Skarbnik Gminy Hanna Dabrowska, Zastępca Burmistrza ds. 

Społecznych Witold Gawda, Radca Prawny Artur Olszewski, Radny Tomasz Henryk Dąbrowski, Radny 

Janusz Skonieczny, Radny Marcin Etienne, Radny Jerzy Serzysko, Radny Michał Naftyński. 

 

Godz. 23.19 

 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 6 porządku obrad. 

Ad pkt 7. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 

2020. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum 

zaufania za rok 2020. 



Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (4 głosy za, 13 przeciw,  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum 

zaufania za rok 2020. 

 

Godz. 23.21 

 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 7 porządku obrad. 

Ad pkt 8. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki 

za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Skonieczny przedstawił negatywną opinię Komisji. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska odczytała uchwałę RIO ws sprawie wydania opinii  

o przedłożeniu przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Łomianki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2020 

rok. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (4 głosy za, 8 przeciw,  

5 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie nie  zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Łomianki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Łomianki za 2020 rok. 

Godz. 23.37 

 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 8 porządku obrad. 

 

Ad pkt 9. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Skonieczny przedstawił negatywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział:  

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska, Radca Prawny Artur Olszewski, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Janusz Skonieczny, Radny Michał Naftyński. 

 



Przed zarządzeniem głosowania Przewodnicząca RM jeszcze raz przypomniała, że w związku  

z negatywnym zaopiniowaniem w uchwale RIO wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej  

w Łomiankach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020 istnieje 

prawdopodobieństwo, że organ nadzorczy uchyli podjętą przez Radnych uchwałę. Wobec braku 

reakcji Rady, jak również nie przyjęcia przez Radę wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 6, 7, 8, i 9, 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania (4 głosy za, 11 przeciw, 2 wstrzymujące się) 

Rada podjęła uchwałę w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Godz. 23.49 

 

Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 9 porządku obrad. 

Ad pkt 10. 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

 Radny Janusz Skonieczny zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie otrzymuje odpowiedzi na interpelacje 

składane w formie linku. Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska – Piotrak. 

Radny Marcin Etienne zapytał o adresy e-mail dla radnych oraz badanie wody w Jeziorze 

Dziekanowskim. Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska – Piotrak. 

Radny Michał Naftyński zapytał o działania związane z przejęciem Liceum Ogólnokształcącego  

w Łomiankach od Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. 

Społecznych Witold Gawda. 

Radna Agnieszka Zdunek zapytała o możliwość rozliczania śmieci ze wskazań licznika zamiast 

ryczałtem w gospodarstwach nie podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej,  

o uruchomienie poidełek i zraszaczy, o pozyskanie gruntu pod pomnikiem, który należy do Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” oraz o system obiegu dokumentów, który zostanie przyjęty w urzędzie. 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska – Piotrak poinformowała, że prześle odpowiedzi.  



Sołtys Paweł Stasiak zapytał kiedy mieszkańcy ul. Leszczynowej dostaną odpowiedź na prośbę  

o montaż spowalniaczy na ich ulicy. Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska - Piotrak 

poinformowała, że prześle odpowiedź.  

Godz. 00.29 

Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 10 porządku obrad. 

Ad pkt 11. 

Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska przedstawiła informację  

o korespondencji wpływającej do Biura Rady i podejmowanych przez Przewodniczącą działaniach. 

Godz. 00.31 

Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 11 porządku obrad. 

 Ad pkt 12.  

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka XLI Sesję Rady 

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

26 sierpnia 2021 roku. 

                                                                      

 

 

Przygotował(a): Agata Milanowska 

Protokół przygotowano za pomocą programu Sesji dostępniej na stronie:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1821/rada-miejska-w-

lomiankach.htm. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Łomiankach oraz uchwały, wyniki imiennego głosowania, stanowiska i aktualne składy 

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

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