
Kolejny mówca 
Otwieram XLI sesję Rady Miejskiej w Łomiankach. Po ponad rocznej przerwie wracamy do obrad sesji 
w trybie stacjonarnym. Cieszę się niezmiernie, że widzę państwa radnych i mieszkańców na żywo. 
Staraniem Urzędu Miejskiego i centrum dydaktyczno- sportowego zadbano o to, żeby sesja odbyła 
się z poszanowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i ochrony zdrowia ich uczestników. Zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów, do końca sierpnia bieżącego roku, obowiązuje przepis, 
nakazujący przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych w maseczkach. Proszę o zastosowanie się 
do obowiązujących przepisów. Sesja zwołana jest na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Proszę o uruchomienie jeszcze raz systemu sesja i potwierdzenie obecności radnych. 
Witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, burmistrza i zastępcę burmistrza, panią skarbnik, 
sekretarza, przewodniczących zarządów rad osiedlowych i sołeckich, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych i kultury, pracowników urzędu, przedstawicieli prasy, mieszkańców tu obecnych, a 
także wszystkich państwa obecnych przed monitorami komputerów, oglądających nas dzięki 
transmisji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomianki.pl. Na podstawie art. 
20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, Przypominam, 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 wystąpienia publicznego. Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na 
drzwiach wejściowych sali widowiskowej. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do systemu 
zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 14 radnych. W związku z tym jest kworum, niezbędne 
do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem 
obrad, został przesłany państwu radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. 
Informacja o sesji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Proszę państwa, zanim odczytam zaproponowany porządek obrad 
sesji, Pan Artur Gajowniczek - sekretarz gminy, poprosił mnie o głos. Panie sekretarzu, bardzo proszę, 
ale tak króciutko, 3 minutki.  
Kolejny mówca 
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, chciałbym serdecznie podziękować za możliwość 
zabrania głosu na dzisiejszej sesji. Zajmie mi to dosłownie minutę. Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować pani burmistrz, pani skarbnik za to, że przez cały ubiegły rok, tak jak widać urzędnicy, 
zwracam się do pani burmistrz jako kierownika urzędu, do pani skarbnik, w zakresie wszystkich 
spraw związanych z pandemią. Nie zapominajmy, że rok ubiegły to był rok bardzo trudny. Rok, który 
przed wszystkimi postawił olbrzymie wyzwanie i tak jak pani burmistrz osobiście pełniła i 
zastępowała niektórych pracowników, pani skarbnik musiała zmierzyć się z całym szeregiem nowych, 
podkreślam nowych wyzwań i bardzo serdecznie chciałbym podziękować, ponieważ można zawsze 
coś zrobić lepiej, można coś poprawić, ale nie wtedy, kiedy się to robi pierwszy raz. Pandemia jest to 
olbrzymie wyzwanie, wysiłek organizacyjny i za to w imieniu wszystkich pracowników urzędu i swoim 
własnym chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani burmistrz i pani skarbnik. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, bardzo jestem zaskoczona rzeczywiście, ale chciałam tutaj 
państwu radnym powiedzieć jedną rzecz, że gdyby nie pracownicy urzędu miejskiego w Łomiankach, 
nie przetrwalibyśmy [?] jako gmina tego pandemicznego roku i chciałam przypomnieć, że my nadal 
jesteśmy w czasie pandemii i chciałabym właśnie też ogromnie podziękować tak na prawdę tym 
państwu, którzy są na sali, którzy wspierają nas w działaniach urzędu, którzy wspierają państwa 
radnych, którzy wspierają mieszkańców działamy na rzecz mieszkańców. Nie ukrywam, że jestem 
mega zaskoczona tym podziękowaniem, bo tak naprawdę mnie nie ma bez pracowników urzędu moi 
drodzy, mnie nie ma bez działań rady miejskiej, więc tak na prawdę te podziękowania należą się 
wszystkim pracownikom urzędu i państwu radnym, obyśmy dali radę przetrwać rok 2021, 
pandemiczny w tak samo dobrej formie jak zrobiliśmy to teraz, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękujemy. Jeśli można, przejdziemy dalej. Odczytam porządek obrad. Punkt 1 - otwarcie obrad, 



punkt 2 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2021 roku, 3 - rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie 
zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji, będących 
podstawą do realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 
rzeki Wisły w kilometrach 525+000 pomiędzy 537+400 w gminie 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 rok 2020, 9 - rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie udzielenia burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 
10 - interpelacje, zapytania i wolne wnioski, 11 - informacja przewodniczącej rady miejskiej między 
sesjami, 12 - zamknięcie obrad sesji. Czy są jakieś uwagi lub wnioski do porządku obrad? Nie widzę, 
w związku z tym proszę państwa ja (...)  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, ja wcisnąłem wcześniej i mam wniosek formalny.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Wnoszę o wprowadzenie punktu "Zapytania i wnioski mieszkańców" oraz drugi wniosek formalny, 
aby rozpocząć sesję od punktu 6.  
Kolejny mówca 
Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś uwagi? W związku z tym proszę państwa, ja wnoszę o zdjęcie z 
porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 6, 7, 8 i 9. W uzasadnieniu informuję, że w dniu dzisiejszym 
do urzędu przysłano uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 
dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Łomiankach, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Łomianek za rok 2021. Proszę 
państwa, uchwała ta, jak powiedziałam, przyszła w dniu dzisiejszym o godzinie 14:00. Wszystkim 
państwa wysłaliśmy, państwu radnym wysłaliśmy na skrzynki elektroniczne. Ja bardzo proszę Pana 
mecenasa o odczytanie tej uchwały i o komentarz, dlaczego proszę o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 6, 7, 8 i 9, bardzo proszę Panie mecenasie.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, uchwała nr 3.F/300 (...)  
Kolejny mówca 
Będziemy głosować.  
Kolejny mówca 
Ale najpierw był wniosek formalny o to, żeby rozpocząć.  
Kolejny mówca 
Ale ja zapisałam (...)  
Kolejny mówca 
Ale nie powinniśmy go głosować, zanim (...)  
Kolejny mówca 
Ale będziemy głosować na końcu, jak będą wszystkie wnioski złożone. Jest pierwszy wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu, dotyczącego wyrażenia zgody na udział mieszkańców w 
sesji, zdjęcie z porządku obrad 4 punktów  
Kolejny mówca 
Pierwszy był wniosek pana Bryka.  



Kolejny mówca 
Ja rozumiem panie radny, będziemy głosować po tym, jak zbierzemy wszystkie informacje o 
wnioskach (...) Ale czy ja proszę teraz o to, żebyśmy głosowali w sprawie zdjęcia? Na razie proszę, 
żeby radni zapoznali się z uchwałą i będziemy głosować, państwo radni. Będziemy głosować w 
kolejności zgłoszenia. Bardzo proszę panie mecenasie.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, uchwała numer 3.F/346/2021 składu orzekającego regionalnej izby 
obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Łomianek 
za rok 2020. Na podstawie prawnie wskazanej w uchwale, skład orzekający wskazany w uchwale, 
uchwala co następuje: §1 - negatywnie opiniuje wniosek komisji rewizyjnej do Rady Miejskiej w 
Łomiankach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Łomianek za rok 2020, §2 - uzasadnienie 
stanowi integralną część uchwały, §3 - od niniejszej uchwały służy odwołanie do kolegium 
regionalnej izby obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. 
Uzasadnienie: w dniu 10 czerwca 2021 roku, [przypisie] przewodniczącej Rady Miejskiej w 
Łomiankach numer BRM.004.24.2021 do regionalnej izby obrachunkowej w Warszawie przedłożony 
został dokument, zatytułowany wniosek komisji rewizyjnej do Rady Miejskiej w Łomiankach o 
udzielenie absolutorium burmistrzowi Łomianek za rok 2020. Z przedłożonych dokumentów wynika, 
że w dniu 7 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, zgodnie z zapisami 
protokołu "uchwała KR.2021.02", w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania rocznego z 
wykonania budżetu gminy Łomianki za rok 2020, opublikowanego 29 marca 2021 roku na BIP, za 
przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 głosów, przy 0 głosach przeciw oraz 2 głosach 
wstrzymujących się. Radny Dąbrowski Tomasz Henryk był nieobecny. Uchwała nie została podjęta. 
Uchwała KR-2021-04 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzyni Łomianek, za 
przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 głosów, przy 0 głosów przeciw oraz 2 głosach wstrzymujących 
się. Radny Dąbrowski Tomasz Henryk był nieobecny. Uchwała nie została podjęta. Z treści 
przedłożonego wniosku wynika, iż komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach nie wydała opinii 
na temat wykonania budżetu gminy Łomianki za ubiegły rok i nie przyjęła wniosku do Rady Miejskiej 
w Łomiankach o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Łomianek za ubiegły rok. 
Zgodnie z §23 regulaminu pracy rady miejskiej, stanowiącego załącznik nr 7 do statutu Gminy 
Łomianki, do uchwały nr 23/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku, 
w wyjątkowych przypadkach rada może podjąć decyzję o przyjęciu pod obrady projektu uchwały, 
nieposiadającego opinii wszystkich organów wskazanych w ust. 1, jeżeli sprawa jest radnym znana, a 
okoliczności wymagają szybkiego działania z zastrzeżeniem przepisu ust. 5. W trybie określonym w 
ust. 4 nie można przyjąć pod obrady projektu, między innymi uchwały o udzieleniu burmistrzowi 
absolutorium, natomiast §1 ust. 3 regulaminu pracy komisji rewizyjnej rady miejskiej, stanowiącej 
załącznik nr 8 do uchwały nr 23/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 
roku stanowi, iż celem działania komisji jest dostarczenie radzie miejskiej informacji, niezbędnych do 
oceny działalności burmistrza. Z powyższych ustaleń wynika, iż komisja rewizyjna Rady Miejskiej w 
Łomiankach nie dokonała rozstrzygnięcia, dotyczącego wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie 
absolutorium dla burmistrza Łomianek z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, a zatem nie można 
nad nim procedować. Skład orzekający zauważa, że procedurę absolutoryjną w gminie za rok 2020, 
determinują przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym, a także art. 270 i art. 271, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, które ściśle określają etapy jej przeprowadzenia i obowiązki poszczególnych 
podmiotów. Organ wykonawczy: komisja rewizyjna, organ stanowiący: jednostki samorządu 
terytorialnego. Jednym z podstawowych elementów procedury absolutoryjnej, wynikającej z treści 
art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest wydanie przez komisję rewizyjną opinii o 
wykonaniu budżetu oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium organowi wykonawczemu. Na określonym etapie postępowania absolutoryjnego 
komisja rewizyjna ma pełną wiedzę na temat wykonania budżetu i dlatego jej ocena ma wagę 



szczególną. Brak wypełnienia dyspozycji, wynikających z treści art. 18a ust. 3 wyżej wymienionej 
ustawy, uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie procedury absolutoryjnej w gminie. Zatem 
komisja rewizyjna swój wniosek powinna sprecyzować tak, aby nie było wątpliwości co do jej 
intencji. W praktyce oznacza to wnioskowanie o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium. 
Wniosek, w którym komisja rewizyjna decyzję w tej materii pozostawia radzie jest niedopuszczalny. 
Nie może więc być uznany jako wniosek komisji rewizyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe, skład 
orzekający regionalnej izby obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji. Szanowni 
państwo, z treści tego orzeczenia wynika jedna bardzo ważna rzecz, niezwykle istotna, a mianowicie 
wynika, że w toku postępowania i w toku procedowania przed komisją rewizyjną Rady Miejskiej w 
Łomiankach doszło do tego rodzaju uchybień proceduralnych, które tak prawdę powiedziawszy 
skutkować będą z prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, uchyleniem jakiejkolwiek 
uchwały absolutoryjnej, czy w przedmiocie udzielenia bądź w przedmiocie nieudzielenia 
absolutorium burmistrzowi Łomianek. W ocenie naszej, no dzięki także przepisom COVID-owym 
mamy jeszcze taką możliwość. Całą procedurę w przedmiocie udzielenia absolutorium, w tym 
przedmiocie posiedzenia Komisji Rewizyjnej po prostu należy powtórzyć tak, aby nie było obawy 
stwierdzenia nieważności podjętej przez radę miejską uchwały i z tych przyczyn, w naszej ocenie 
szanowni państwo, zdjęcie z porządku obrad punktu 6, 7 i kolejnych jest niezbędne czy wręcz 
konieczne, celem zachowania tych wszystkich przesłanek formalnych, związanych z możliwością 
prawidłowego procedowania w przedmiocie absolutorium dla burmistrza Łomianek. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie mecenasie. [?] uwagi do porządku obrad?  
Kolejny mówca 
Ja chciałbym do tej procedury się odnieść, ponieważ przedstawiłem wniosek 14, autopoprawkę. 10 
czerwca ten wniosek, który trafił do RIO, ja go wysłałem z pytaniem czy on spełnia wymogi formalne 
do biura rady. Biuro rady mi nie odpowiedziało, w rozmowie telefonicznej uzyskałem informację, że 
biuro rady nie ma takich kompetencji, żeby to ocenić i w związku z tym nie może tego zrobić. Ja w 
związku z tym nie czekałem tylko złożyłem 10 czerwca. Potem dostałem od pani, pani 
przewodnicząca, informację, że ten wniosek jest wadliwy. Zostałem poproszony o przygotowanie 
autopoprawki. Przygotowałem taką autopoprawkę 14 czerwca, czyli jeszcze w terminie. Dzisiaj się 
dowiedziałem, że ta autopoprawka nie została przekazana do RIO. W tej autopoprawce był już 
sformułowany wniosek o nieudzielenie absolutorium, z tego względu, że nie podjęliśmy uchwały o 
udzielenie. Z tego należy wnioskować, że podjęliśmy decyzję odwrotną. Ja mogę przeczytać ten 
wniosek, jeżeli państwo pozwolą.  
Kolejny mówca 
Pan mecenas, bardzo proszę. Panie mecenasie, proszę.  
Kolejny mówca 
Jeżeli mogę, szanowni państwo. Protokół jest jeden z posiedzenia i jak rozumiem, żadnego innego 
posiedzenia nie było. W trakcie posiedzenia dwóch obecnych członków komisji rewizyjnej 
wstrzymało się od głosu, czyli nie wyraziło stanowiska opinii ani negatywnej, ani pozytywnej. 
Szanowni państwo, to oznacza, bo pamiętajmy o tym, że ustawa o samorządzie gminnym rozstrzyga 
o głosowaniu nad absolutorium. Tak samo jak i rada. Albo będzie 11 głosów za albo 11 przeciw. Jeżeli 
cała rada by się wstrzymała to również nie będzie oznaczało, że absolutorium nie udzielono. Po 
prostu nie rozstrzygnięto w tym przedmiocie. I w naszej ocenie, czy w mojej ocenie, w żadnym 
wypadku wstrzymania się radnych od głosowania, nie można uznać za ich wolę w przedmiocie 
nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Poszedł i został skierowany do regionalnej izby 
obrachunkowej w terminie, czyli 10 czerwca, bo mamy na to 14 dni przed sesją, wniosek taki, jaki 
komisja rewizyjna złożyła w oparciu o protokół posiedzenia komisji rewizyjnej i proszę zwrócić 
uwagę, że przedmiotem oceny komisji rewizyjnej, tak naprawdę były przede wszystkim zapisy w 
protokole, których ta komisja rewizyjna wywiodła określone konsekwencje. Regionalna Izba 
Obrachunkowa nie wskazała w swoim uzasadnieniu, że stanowisko przekazane przez 



przewodniczącego komisji rewizyjnej było wadliwe, bo z głosowania wynika, że jednak nie udzielono 
absolutorium. Nie. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że z protokołu głosowania wynika 
sposób jednoznaczny, że komisja rewizyjna uchyliła się od zajęcia stanowiska merytorycznego w 
sprawie, ponieważ dwóch radnych się wstrzymało od głosu, do czego w ocenie regionalnej izby 
obrachunkowej, nie miała prawa. Obowiązkiem, jako tym szczególnie istotnym, szczególnie 
fachowym organem rady gminy, w przypadku obowiązku komisji rewizyjnej, było zajęcie stanowiska 
albo na tak albo na nie. Nie była przedmiotem regionalnej izby obrachunkowej i ocenie regionalnej 
izby obrachunkowej ta konkluzja ostateczna, bo tutaj widzimy w uzasadnieniu jednoznacznie. W tej 
części pierwszej wprost regionalna izba obrachunkowa odwoływała się, tyle było głosów za, tyle było 
przeciw, tyle się wstrzymało i to było podstawą do wyrażenia określonej konkluzji przez regionalną 
izbę obrachunkową. Nie sama konkluzja w sensie tego, czy przewodniczący stwierdził, że doszło do 
niewyrażenia stanowiska czy wyrażenia stanowiska negatywnego czy pozytywnego, bo to jest 
pochodna głosowania. Głosowanie jest jednoznaczne. Było dwóch radnych, dwóch radnych się 
wstrzymało od głosu.  
Kolejny mówca 
Jeśli mogę przytoczyć część pisma komisji (...)  
Kolejny mówca 
Panie radny, w pierwszej kolejności to przewodniczący udziela głosu i proszę poczekać, aż zostanie 
panu udzielony głos. Przypominam, że jesteśmy w punkcie, w zapytaniu. Czy macie państwo uwagi 
do porządku obrad. Proszę tylko w tym temacie zabierać głos, a nie przerabiać tego na dyskusję (...)  
Kolejny mówca 
Ale sama pani do tego dopuściła, bo nie głosowaliśmy wniosku formalnego (...) Przeczytam jedno 
zdanie z pisma RIO. Zatem komisja rewizyjna swój wniosek powinna sprecyzować tak, aby nie było 
wątpliwości co do jej intencji. RIO odnosi się do wniosku, nie odnosi się do głosowania na 
posiedzeniu. Ja też pragnę zwrócić uwagę na kolejną rzecz, na wyrok pierwszego sądu 
administracyjnego PO, chyba Poznań 921/10, w którym czytamy "poddana pod głosowanie uchwała 
powinna mieć treść pozytywną, to jest brzmienie w sprawie udzielenia absolutorium. Tylko bowiem 
oddanie pod głosowanie takiej uchwały, zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia 
kwestii absolutorium. Oddanie bezwzględnej większości głosów za uchwałą, w sprawie udzielenia 
absolutorium, prowadzi do jego udzielenia. Nieuzyskanie tej większości, należy rozumieć jako 
nieudzielenie absolutorium. W sytuacji poddania pod głosowanie uchwały w sprawie nieudzielenia 
absolutorium, uzyskanie przez nią bezwzględnej większości głosów, w przypadku wstrzymania się od 
głosu wszystkich radnych, nie można zakwalifikować jako udzielenia absolutorium. Brak 
rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium, a tym samym koniec procedury absolutoryjnej. Gdy w 
wyniku głosowania uchwały o nieudzielenia absolutorium, nie uzyskał bezwzględnej większości 
głosów, mógłby pociągnąć niekorzystne następstwa dla wspólnoty samorządowej mieszkańców 
gminy. Z tego wynika, że jeżeli nie ma większości głosów, to należy wywnioskować, że wydano opinie 
negatywną.   
Kolejny mówca 
Panie mecenasie proszę się odnieść do tych słów.  
Kolejny mówca 
Mogę sygnaturę jeszcze raz? Jakby można było.  
Kolejny mówca 
1SA/PO/921/10  
Kolejny mówca 
Dwie uwagi. Po pierwsze, szanowni państwo, w tym oto orzeczeniu, o którym pan radny mówi, 
dotyczy czegoś innego niż to, co jest przedmiotem dyskusji tzn. dotyczy uchwały w przedmiocie 
uchwały Rady Miejskiej, w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium, a nie dotyczy 
stanowiska komisji rewizyjnej w przedmiocie tego czy to absolutorium się powinno udzielić czy nie 
udzielić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. Szanowny panie radny, podstawę prawną do oceny, samej 
w ogóle uchwały absolutoryjnej stanowi art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. I teraz 



sytuacja jest tego rodzaju, że ten przepis się zmieniał, a dokładniej zmienił w jednym bardzo prostym 
aspekcie tzn. aktualna treść tego przepisu, czyli dotyczące tego orzeczenia, o którym Pan powiedział, 
stanowi: "uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady gminy". Wcześniej, kilka lat temu tam był jeszcze jedno takie zdanie, już w 
tej chwili tego nie ma, że nieuzyskanie tej bezwzględnej większości głosów, stanowi właśnie wynik 
głosowania negatywny. Innymi rzecz biorąc, w poprzednim porządku prawnym, który się zmienił 
około 4 czy 5 lat temu, rzeczywiście byłoby tak, na etapie głosowania w przedmiocie udzielenia 
absolutorium, ale nie na etapie komisji rewizyjnej, że jeżeli nie byłoby tych 11 głosów za, to by 
oznaczało uchwałę negatywną dla burmistrza. Aktualna treść art. 28a ust. 2 nie daje jednak takiej 
możliwości. W tym aktualnym stanie prawnym, nawet jeżeli mówilibyśmy o uchwaleniu 
absolutorium to zarówno za, jak i przeciw, żebyśmy mogli mówić o rozstrzygnięciu, musi być 11 
głosów. Natomiast to, o czym podziałem na samym początku. To orzeczenie, o którym Pan 
powiedział, dotyczy uchwały rady gminy, w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. 
Nie dotyczy to stanowiska, opinii, bo to tak należy określić, komisji rewizyjnej w przedmiocie tego czy 
to absolutorium powinno być udzielone czy nie. Tu nie można domniemywać, a już w żadnym 
wypadku nie może domniemywać się z głosowania w przedmiocie wstrzymania się od głosu wyniku 
negatywnego bądź pozytywnego, bo ja nie wiem co radni mieli na myśli, wstrzymując się od 
głosowania w przedmiocie wyrażenia opinii, co do absolutorium i tutaj w żadnym wypadku nie 
można uznać, że wstrzymanie się od głosu jest traktowane jako wynik negatywny. Jeżeli państwo 
macie jakiekolwiek wątpliwości, związane z tą zmianą legislacyjną, nie ma najmniejszego problemu, 
mogę państwu przywołać fragment komentarza do ustawy o samorządzie gminnym, gdzie także 
autor tego komentarza w sposób bardzo jasny, odnosił się do tych zmian legislacyjnych i do tego 
właśnie, że kiedyś było tak w przypadku udzielenia absolutorium, że brak osiągnięcia pewnego 
wyniku pozytywnego, stanowił automatycznie wynik negatywny. W aktualnym stanie prawnym 
takiej możliwości nie ma. Nie możemy też interpretować na etapie uchwały rady miejskiej, przyjęcia 
absolutorium, tego wyniku negatywnego z tego, że na przykład kilkunastu radnych by się wstrzymało 
od głosowania.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie mecenasie. Radny Grzegorz Bryk, jakieś uwagi ma do (...)  
Kolejny mówca 
Wniosek formalny o 10 minut przerwy w zaistniałej sytuacji, żeby radni przemyśleli.  
Kolejny mówca 
Proszę pana, dopiero zaczęliśmy procedować. 10 minut przerwy to jest długo.  
Kolejny mówca 
[?] się takiego dokumentu.   
Kolejny mówca 
Są jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Proszę państwa, będziemy teraz 
głosować wnioski według kolejności radnych. Bardzo proszę biuro rady o przedstawienie i odczytanie 
wniosku pierwszego. 1 wniosek - wprowadzenie do porządku obrad zapytania i wolne wnioski 
mieszkańców. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od 
głosu? Stwierdzam, że w wyniku głosowania, 13 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się, wniosek 
został przez radnych przyjęty. Proszę o drugi wniosek. Tutaj mam wątpliwości, ponieważ wniosek 
brzmi "rozpoczęcie dzisiejszej sesji od punktów..." Nie. Głosujemy proszę państwa, głosujemy. 
Bardzo proszę. No więc właśnie, zobaczymy później [daleko idący] będzie pierwszy.  
Kolejny mówca 
To poproszę o doprecyzowanie, co to znaczy od punktu 6.  
Kolejny mówca 
Panie radny Bryk (...)  
Kolejny mówca 
Głosujemy, najpierw dotyczy tylko punktu 6 czy jak to rozumieć? Nie bardzo rozumiem.  



Kolejny mówca 
Momencik, pan mecenas wykładnię prawną przedstawi. Panie mecenasie.  
Kolejny mówca 
Proszę wyłączyć mikrofon, bo chce zabrać głos ktoś inny.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, szanowni państwo. Pomimo formalnej konieczności zdjęcia z porządku obrad uchwał od 
numeru 6, czyli mówimy o uchwale nr 6, nr 7, 8 i 9, szanowni państwo wynika z ustawy o 
samorządzie gminnym. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi w sposób jednoznaczny, jak się 
proceduje uchwały w przedmiocie wotum zaufania, udzielenia absolutorium, wszystkie pozostałe, 
opisane przeze mnie wyżej i te uchwały proceduje się na jednym i tym samym terminie posiedzenia 
rady miejskiej. Nie można tego rozrywać, rozdzielać, z resztą to byłoby całkowicie nielogiczne, 
ponieważ to jest pewna spójna całość, jeżeli chodzi o ocenę pracy burmistrza czy wójta w jednostce 
samorządu terytorialnego, w związku z powyższym także obarczone wadliwością, będzie rozerwanie 
tego układu, w sensie takim, że pozostawienie części uchwał dzisiaj w porządku obrad i 
ewentualnym przeniesieniu części uchwał na porządek obrad kolejnej sesji, co by wiązało się ze 
zmianą porządku obrad, dlatego też szanowni państwo, wniosek pani przewodniczącej, dotyczył 
jednoczesnego, w ramach jednego głosowania, zdjęcia wszystkich punktów porządku obrad.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie mecenasie za to wyjaśnienie, w związku z tym wycofujemy ten wniosek. Proszę o 3 
wniosek, przygotować do głosowania.  
Kolejny mówca 
Czyli to był wniosek pani przewodniczącej, tak?  
Kolejny mówca 
Nie, to był wniosek (...)  
Kolejny mówca 
Dwa podobne wnioski z dwóch stron wpłynęły (...)  
Kolejny mówca 
Dlatego wyjaśnił pan mecenas, że będziemy w kolejnym głosować (...)  
Kolejny mówca 
Ale rozstrzygnięcie mojego wniosku drugiego, jakie jest? Bo przerwaliśmy głosowanie w połowie.  
Kolejny mówca 
Proszę pana, panie radny, wytłumaczył właśnie radca prawny. Może wytłumaczyć jeszcze raz, jeżeli 
pan nie zrozumiał. Panie mecenasie, proszę jeszcze raz powtórzyć, dlaczego musimy zrezygnować z 
wniosku, w sprawie zdjęcia punktu 6 z porządku obrad.  
Kolejny mówca 
A czy ja mogę jeszcze pytanie do pana mecenasa uzupełniające, żeby... Michał Naftyński z tej strony. 
Czy mógłbym mieć jeszcze, bo to jest połączone.  
Kolejny mówca 
Jeżeli jest to połączone to jak najbardziej (...)  
Kolejny mówca 
Ja mam panie mecenasie takie pytanie, bo z tego co pan powiedział, tak brzmiało, że jesteśmy 
zobowiązani niejako, to znaczy nie rozumiem co się wydarzy, kiedy na przykład nie zgodzimy się na 
zdjęcie tych uchwał.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, oczywiście w żadnym wypadku nie jesteście zobowiązani do tego. Ja wskazałem 
tylko i wyłącznie jedną rzecz, jedną bardzo istotną kwestie, to znaczy taką, że w sytuacji, w której 
państwo podjęlibyście decyzję w przedmiocie procedowania wszystkich uchwał, macie oczywiście 
takie prawo jako radni, skutkowałoby to, biorąc pod uwagę orzeczenie regionalnej izby 
obrachunkowej, stwierdzeniem nieważności podejmowanych uchwał. Jeżeli, szanowni państwo, to 
też jest bardzo istotne, procedowalibyście tylko część uchwał z tego pakietu, powiedzmy związanego 
z udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza, również z uwagi na naruszenie 



proceduralne ustawy o samorządzie gminnym, skutkowałoby to stwierdzeniem nieważności 
przedmiotowych uchwał. O tyle jesteśmy w komfortowej sytuacji, że z uwagi na przepisy około 
COVID-owe, mamy jeszcze te 30 dni, czyli do końca lipca mamy możliwość na ewentualne 
konwalidowanie, poprawienie procedury absolutoryjnej i przeprowadzenie jej w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Kolejny mówca 
To ja mam jeszcze kolejne pytanie, bo skoro już się zebraliśmy już tutaj, to pytanie jest takie: Czy jeśli 
odrzucimy ten wniosek, bo ja już znam to z doświadczenia, jeśli przyjmiemy wniosek o zdjęcie tego z 
porządku obrad, to nie będzie dzisiaj żadnej dyskusji na ten temat. Bo pani przewodnicząca powie, że 
skoro nie ma wniosku, nie ma dyskusji. Skoro się zebraliśmy i możemy ten wniosek, który tutaj jest 
formalnie zgłoszony odrzucić, to będziemy mogli przynajmniej dziś, skoro jesteśmy tutaj, 
podyskutować na ten temat i wtedy kolejna sesja, może być już tak naprawdę, trwać dużo krócej. 
Pytanie czy formalnie na przykład, my jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić przerwę i za chwilę zrobić 
komisję rewizyjną tak. Bo jesteśmy wszyscy, ta komisja rewizyjna na naszych oczach może 
obradować. Nie musimy tego przerywać i przekładać. Moim zdaniem, należy szukać rozwiązania, 
żebyśmy nie byli ciągani na kolejne sesje, tylko załatwili to w sposób jak najprostszy, jesteśmy 
wszyscy i jak gdyby oczekuje, że tutaj będziemy myśleć jak wybrnąć z tego impasu i nawet jeśli radni 
mogą to zrobić samodzielnie pt. odrzucić ten wniosek i wniosek dalej procedować, może nawet nie 
wiem, nie uchwalić dzisiaj tego wniosku, może i zrobić to jakoś inaczej, to moim zdaniem, skoro 
jesteśmy tutaj powinniśmy to zrobić. Uważam, że powinniśmy też przegłosować wniosek o przerwie i 
porozmawiać o tym w kuluarach. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie mecenasie za chwileczkę udzielę panu głosu, natomiast ja do pana radnego mam taką 
informację. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że w debacie nad raportem o stanie gminy, 
mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, ale mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie 
określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami. No 
to, co w tej chwili pan radny mówi, że zebrali się mieszkańcy i będą dyskutować, jest niezgodne z 
przepisem. Dlatego, że nie zwrócili się mieszkańcy do rady... A, o radnych, przepraszam. O, to 
przepraszam bardzo. Panie radny, zwracam honor. Jeżeli pan mówi wyłącznie o radnych, tak. Panie 
mecenasie, oddaje panu głos.  
Kolejny mówca 
[?] Ale panie radny, taki wniosek komisji musi iść do regionalnej izby obrachunkowej, a ta w ciągu 14 
dni wyda opinie. No teraz nie zmusimy regionalnej izby obrachunkowej, żeby na prośbę komisji 
rewizyjnej, która się spotka w kuluarach i podejmie decyzję, podjęła uchwałę.  
Kolejny mówca 
Ja mówię tylko o tym, żeby wykorzystywać czas. Skoro zostaliśmy tutaj ściągnięci, to powinniśmy 
jakoś wykorzystać ten czas, wykorzystać czas mieszkańców i coś zrobić. Po prostu.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, uchybienie, o którym my tutaj mówimy, nie występuje w żadnym wypadku po 
stronie rady miejskiej jako organu. Uchybienie, o którym my mówimy, powstało i zaistniało po 
stronie komisji rewizyjnej i tak, jak pani przewodnicząca wskazała w sposób całkowicie jednoznaczny 
i oczywisty, żeby konwalidować to uchybienie, komisja rewizyjna musi się zebrać, podjąć uchwałę 
negatywną bądź pozytywną (...)  
Kolejny mówca 
Przewodniczący komisji rewizyjnej nie słucha, więc może poczekajmy aż posłucha.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę jeszcze raz.  
Kolejny mówca 
Jeszcze raz. Jeżeli chodzi, żeby jeszcze raz wyjaśnić szanowni państwo. Uchybienie, o którym my 
mówimy nie zaistniało po stronie Rady Miejskiej w Łomiankach jako organu. Ono powstało po 
stronie komisji rewizyjnej, tak żeby to uchybienie konwalidować, ja rozumiem że pani 



przewodnicząca, państwo radni są gotowi do pracy i chcieliby tą pracę swoją wykonać. Natomiast, 
żebyśmy mogli przystąpić do merytorycznego, pan przewodniczący komisji rewizyjnych musiałby 
komisję rewizyjną zwołać, musi uzyskać odpowiednie kworum, musi przeprowadzić głosowanie 
negatywne bądź pozytywne, musi następnie dojść do przekazania tejże uchwały do regionalnej izby 
obrachunkowej, a regionalna izba obrachunkowa musi wydać stosowną uchwałę. Pamiętajmy 
szanowni państwo, że nim uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium. Jest to jedna z 
najbardziej istotnych uchwał w funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego i z tego też 
wynika to bardzo takie ścisłe proceduralne określenie i obramowanie przez ustawodawstwo. 
Jakiekolwiek uchybienie, na jakimkolwiek etapie, skutkować będzie tym, że radni nie osiągną 
zakładanego przez siebie rezultatu, tzn. nie wyrażą albo odmówią wyrażenia w sposób skuteczny 
absolutorium burmistrzowi. Bo jak rozumiem o to państwu chodzi, żeby też wyrazić w sposób 
jednoznaczny, ważny i skuteczny swoją wolę i swoją ocenę w stosunku do organu wykonawczego. 
Jeżeli dopuścimy się do uchybień to takiego wyrażenia woli nie będzie no bo kawa będzie po prostu 
nie ważna.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie mecenasie, czy możemy przejść już do głosowania wniosku? Jeszcze widzę pan radny 
Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja chciałbym jeszcze raz powiedzieć, ja 14 czerwca przekazałem wniosek poprawiony, w którym 
stanowisko komisji rewizyjnej było wyrażone. Tylko ten wniosek nie został przekazany do RIO przez 
biuro rady. Więc ten wniosek ja teraz do państwa radnych przesłałem, taki wniosek jest i moim 
zdaniem, jeżeli opinia RIO nie jest niezbędna to my możemy procedować.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, opinia RIO jest niezbędna i konieczna, natomiast jak rozumiem, żebyśmy mogli 
uznać zmieniony wniosek, to ja musiałbym zobaczyć protokół z kolejnego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej. Natomiast ja nie widziałem, nie będę ukrywał, być może taki jest, ale ja nie widziałem 
żadnego innego protokołu, poza protokołem, o którym mówi Regionalna Izba Obrachunkowa, gdzie 
wynik głosowania w każdym przypadku był 0 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.  
Kolejny mówca 
Proszę państwa, czy uznaliście państwo radni wyjaśnienia za wyczerpujące? Radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Chciałbym dopytać pana mecenasa czy rozumiem, że nie może być takiej sytuacji, że będą 2 głosy 
wstrzymujące się? Każdy radny musi się wyrazić tak lub nie? Czy na komisji rewizyjnej, czy ja dobrze 
rozumiem?  
Kolejny mówca 
Panie mecenasie, proszę.  
Kolejny mówca 
Tak, Regionalna Izba Obrachunkowa całkowicie jednoznacznie wskazała, że komisja rewizyjna rady 
miejskiej jest organem specjalistycznym, fachowym. Radni, którzy zasiadają w tego typu organie, a 
do tego także przewodniczący komisji rewizyjnej, żeby tego dopilnował, mają obowiązek zagłosować 
za lub przeciw. Od tego jest opinia. Pamiętajmy, szanowni państwo, że to jest mowa o opinii. Trudno 
mówić o opinii, która ma być uzasadniona, racjonalna, mając całą umocowanie w obowiązujących 
przepisach prawa. No trudno mówić o jakimkolwiek uzasadnieniu opinii, jeżeli dwóch radnych 
wstrzymuje się od głosowania. No tam przynajmniej jeden powinien się opowiedzieć za albo przeciw, 
bo wtedy możemy rzeczywiście coś sobie opiniować i coś uzasadnić. Więc tutaj, z uwagi na te 
uchybienie o charakterze formalnym, procedowanie w mojej ocenie nad uchwałą w przedmiocie 
absolutorium i tymi pozostałymi trzema około absolutoryjnymi uchwałami, będzie obarczone 
wadliwością, co będzie oznaczało z perspektywy rady miejskiej, że nie wyrazi skutecznie swojej woli 
w przedmiocie absolutorium, a zakładam, że ma taką wolę. Chciałaby taką wolę wyrazić.  
Kolejny mówca 
Panie mecenasie, to ja mam pytanie. Kworum to są dwie osoby, dwóch radnych. Co będzie w 



przypadku gdy jeden zagłosuje za, drugi zagłosuje przeciw. Czy mają się nawzajem przypalać na 
wolnym ogniu, żeby któryś z nich zmienił decyzję? Troszkę mi to przypomina film "12 gniewnych 
ludzi".  
Kolejny mówca 
Tylko jedno pytanie, z czego wynika kworum dwóch radnych?  
Kolejny mówca 
No z 3-osobowego składu komisji.  
Kolejny mówca 
No szanowni państwo, pamiętać należy o tym i to jest także przedmiotem oceny przewodniczącego 
komisji rewizyjnej, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zgodnie ze statutem Rady Miejskiej w 
Łomiankach, komisja rewizyjna składa się z 5 radnych. Kworum to są trzech radnych.  
Kolejny mówca 
Nie, składa się z trzech radnych. Obecna komisja rewizyjna to skład 3 radnych.  
Kolejny mówca 
W obecnej komisji rewizyjnej jest trzech radnych, z uwagi na fakt, że rada miejska nie powołała 
dwóch brakujących radnych.  
Kolejny mówca 
Panie mecenasie, dwa i pół roku minęło.  
Kolejny mówca 
Czyli tak naprawdę żadna komisja rewizyjna nie miała kworum. To jest tragedia.  
Kolejny mówca 
Czyli komisja rewizyjna tak naprawdę nie mogła się spotykać, nie mogła podejmować żadnych 
uchwał.  
Kolejny mówca 
Komisja rewizyjna mogła się spotykać, mogła podjąć uchwałę z zastrzeżeniem posiadania kworum. 
Kworum, zgodnie ze statutem, to jest 50%, czyli jeżeli trzech radnych stawi się i to jest to minimum, 
które w tej chwili jest zachowane, to ta komisja rewizyjna może procedować.  
Kolejny mówca 
To oznacza, że od początku kadencji, gdy było dwóch radnych... Czterech, ale później się tak... Czyli 
od czasu zmiany, od czasu rezygnacji radnych, wszystkie uchwały podjęte w składzie 2-osobowym, są 
rozumiem nieważne, tak?  
Kolejny mówca 
Poproszę panią radną Marię Zalewską o udział w pracy rady komisji rewizyjnej, jeżeli można prosić.  
Kolejny mówca 
To nie jest proszenie, tylko po prostu rada dokonuje wyboru uzupełniającego i trzeba było (...)  
Kolejny mówca 
Ale musi się zgłosić (...)  
Kolejny mówca 
Nie, ale nikt nie opowiadał, że jest to i przynajmniej, ja na przykład nie wiedziałam, że jest wakat w 
komisji rewizyjnej i nikt tego nie zgłaszał. Obsadziliście sami siebie i później, że tak powiem, nie było 
uzupełnienia.  
Kolejny mówca 
Zapraszaliśmy pana radnego radnego Adama Salwowskiego.  
Kolejny mówca 
Chciałam powiedzieć, że komisja rewizyjna (...)  
Kolejny mówca 
[?] zapraszaliśmy. No albo jest wakat i jest wybór, albo nie ma wakatu i nie ma wyboru.[?]  
Kolejny mówca 
Proszę państwa, robi się gorąco. Każdy sobie podchodzi do mikrofonu i mówi. Proszę się zgłaszać do 
wypowiedzi. Jesteśmy w tej chwili w punkcie cały czas o przyjęciu porządku obrad. Głosujemy nad 



wnioskiem trzecim. Bardzo proszę o przygotowanie wniosku trzeciego, o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 6, 7, 8 i 9. Rozpoczynamy głosowanie wniosku (...)  
Kolejny mówca 
Czy wszystkie wnioski formalne będziemy głosować czy wybiórczo?  
Kolejny mówca 
Panie radny, a dlaczego wybiórczo? No pierwszy (...)  
Kolejny mówca 
W kolejności jak były zgłaszane chyba, że któryś jest dalej sięgający.  
Kolejny mówca 
No to który został wniosek pominięty? No rozumiem, że teraz idzie trzeci, tak. Głosujemy trzeci 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6, 7, 8 i 9. Bardzo proszę, głosujemy. Radny Piotr 
Bartoszewski, radna Magdalena Cłapińska nie zagłosowała, radna Zdunek i radny Etienne. 
Stwierdzam, głosowanie te, żeby było skuteczne musi być bezwzględną większością głosów czyli 11 
głosów. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 8 [?] No to jest zmiana porządku obrad, no proszę 
państwa, obudźmy się. Proszę państwa czy mogę odczytać głosowanie? Panie radny Piotrze 
Bartoszewski, czy mogę odczytać głosowanie? Stwierdzam, że w wyniku głosowania, 8 głosów za, 9 
przeciw, wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 6, 7, 8 i 9 nie został przyjęty. Oznacza 
to, że będziemy procedować te punkty. Ja mam jeszcze pytanie czy chcecie państwo zmienić 
kolejność procedowania? Czy chcecie państwo zmienić kolejność (...)  
Kolejny mówca 
No właśnie mój wniosek o zmianę kolejności, w takiej sytuacji, jak tamten daleko idący został właśnie 
przegłosowany negatywnie, to ten wniosek mój teraz głosujemy, tak?  
Kolejny mówca 
Wniosek o przerwę był też głosowany czy nie? My chcemy też porozmawiać normalnie, żebyśmy 
podjęli jakieś decyzje... W tej chwili, jesteśmy zmuszani do tego, żebyśmy przegłosowali porządek 
obrad. Chcemy mieć przerwę przed przegłosowaniem porządku obrad.  
Kolejny mówca 
Proszę, pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Pani burmistrz, bardzo proszę, proszę mówić, udzielam 
pani głosu.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo radni. Ja chciałabym bardzo państwa poprosić o procedowanie zgodnie z 
prawem. Ja rozumiem państwa emocje. Ja rozumiem państwa ad vocem, bo dotyczy raportu o stanie 
gminy. No chyba mam prawo na temat raportu o stanie gminy, panie radny, odpowiedzieć. Tak, 
niemniej jednak, jeśli państwo podejmiecie decyzję, jeśli państwo podejmiecie decyzję we wniosku 
formalnym pana Grzegorza Bryka, że przenosicie w porządku obrad raport o stanie gminy jako 
pierwszy, ja nie będę mogła wziąć udziału w dyskusji, ponieważ zgodnie z uchwałą regionalnej izby 
obrachunkowej, będę brała udział w czymś, co jest niezgodne z prawem. Chciałabym, żebyście 
szanowni państwo czytali... Tak, łamiecie prawo decydując o tym, żeby nie przenieść z powrotem do 
komisji rewizyjnej procedur, które są wymagane przez regionalną izbę obrachunkową, ponieważ 
raport o stanie gminy, debata o stanie gminy, sprawozdanie finansowe i absolutorium, według 
ustawy jest to wszystko połączone. Nie można tego obradować rozdzielnie. Jeżeli regionalna izba 
obrachunkowa z dzisiejszego dnia, mam tę uchwałę w ręku, podjęła decyzję, że będzie to niezgodne 
z prawem... Nie, jest to uchwała. Uchwała, która mówi bezsprzecznie, że brak wypełnienia 
dyspozycji, wynikającej z treści art. 18a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, uniemożliwia skuteczne 
przeprowadzenie procedury absolutoryjnej w gminie. Szanowni państwo, to jest jednoznaczne 
stwierdzenie, że nie powinniśmy tego dzisiaj procedować z powodu braków formalnych, 
przeprowadzonych przez komisję rewizyjną i tyle. Więc ja chciałabym tylko państwu dać znać, że jeśli 
państwo przegłosujecie zmianę porządku obrad, ja niestety mimo, że jestem bardzo przygotowana 
do opowiadania o raporcie o stanie gminy, mogę państwu wszystko powiedzieć na ten temat, nie 
będę mogła wziąć udziału w tej debacie. Dziękuję.  



Kolejny mówca 
Ale pani burmistrz, wniosek już został przegłosowany i zdjęcie z porządku... Rozumiem. Teraz 
zastanówmy się nad... Tak, bardzo przepraszam, radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Znaczy no zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pani burmistrz zawsze po fakcie wykręca się i 
teraz okazuje się, że nie będzie mogła brać udziału, a może należałoby (...)  
Kolejny mówca 
Ale pani burmistrz wskazała przepis (...)  
Kolejny mówca 
Dobrze, ja chciałem zabrać głos. Pan mecenas powiedział wyraźnie, że możemy obradować dalej, że 
jest szansa, że te uchwały będą uchylone, że jakby no nie ma pewności, ale taka szansa jest, a pani 
burmistrz wydaje się, że powinna skorzystać z tej okazji, że są mieszkańcy, że są radni i raport o 
stanie gminy tutaj przedstawić. No jak pani się wykręca, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni i 
spodziewam się wszystkiego, nawet tego, że pani wyjdzie z sali, nawet tego, że pani nie przestawi, a i 
wielu innych rzeczy. Natomiast ja bardzo z kolei proszę, pani burmistrz, niech pani stanie na 
wysokości zadania, mamy ważną sesję i przynajmniej proszę dać z siebie wszystko, opowiedzieć, 
przestawić cały kolejny rok, co pani się udało zrobić. Proszę przestawić raport o stanie gminy. 
Przynajmniej tyle proszę dać od siebie do radnych, do mieszkańców, żebyśmy mogli to jakoś sobie 
przeanalizować i przy kolejnej sesji, gdy już będą formalne sprawy dopełnione, gdy RIO nam uchyli 
uchwały, to wtedy będziemy mieli pełną wiedzę. Więc pani burmistrz, no proszę nie tchórzyć, proszę 
stanąć twarzą w twarz tutaj z nami i przestawić wszystko jak należy. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie radny Piotrze Bartoszewski, proszę w ten sposób agresywny nie oceniać. Bardzo proszę pani 
burmistrz.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo radni, absolutnie nie uchylam się od współpracy z radą miejską, jestem 
przygotowana do przedstawienia raportu o stanie gminy, niemniej dzisiaj o godzinie popołudniowej, 
przeczytawszy uchwałę regionalnej izby obrachunkowej, nie mam zamiaru uczestniczyć w 
procedurze, która jest niezgodna z prawem. Ja rozumiem, że państwo możecie procedować, jak 
sobie życzycie. Niemniej ja nie powinnam brać udziału w czymś, co jest niezgodne z prawem. 
Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Mam pytanie w takim razie do pana mecenasa. Panie mecenasie czy naprawdę, przedstawiając 
raport o stanie gminy, pani burmistrz złamie prawo? Dzisiaj na sesji, gdy pani burmistrz przestawi 
dokonania poprzedniego roku i raport o stanie gminy czy pani burmistrz złamie prawo?  
Kolejny mówca 
Znaczy ja rozumiem, że niektórzy słyszą to, co chcieliby usłyszeć, więc w żadnym wypadku nie 
powiedziałem, że mam jakąś obawę uchylenia tejże uchwały, którą wy ewentualnie podejmiecie 
tylko, żeby tak wprost [powiedzieć macie] gwarancję uchylenia takiejże uchwały, biorąc pod uwagę 
regionalną izbę obrachunkową. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, na pewno uczestniczyłaby w 
czynności, która byłaby niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. To znaczy procedowanie w 
takim składzie, w takiej sytuacji, jaką mamy w dniu dzisiejszym, nie na podstawie mojej oceny, bo z 
nią możecie się państwo nie zgadzać albo się możecie z nią zgadzać, ale na podstawie uchwały 
regionalnej izby obrachunkowej, a mamy tu też w składzie i skarbników z innych gmin, więc osoby, 
które powinny mieć pełną świadomość tego, jak taka procedura wygląda i jak ona powinna wyglądać 
w sposób prawidłowy, tak naprawdę skutkować będzie z gwarancją, prawie że stuprocentową, 
uchyleniem takiego rozstrzygnięcia. W związku z powyższym, jeżeli pan się pyta czy pani burmistrz 
uczestniczyłaby w działaniu, które byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa - tak, a to 



czy chcę uczestniczyć w czynnościach, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa to jest jej 
decyzja.  
Kolejny mówca 
Pan radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
To pan słyszy panie mecenasie, to co chce pan usłyszeć. Zadałem pytanie czy pani burmistrz złamie 
prawo, bo tak pani burmistrz się wyraziła, przestawiając raport o stanie gminy. To jest moje pierwsze 
pytanie, drugie pytanie, drugie stwierdzenie w gruncie rzeczy. Twierdzi pan, że mamy pewność, że 
regionalna izba obrachunkowa zrobi tak i tak. Gdyby taką pewność byśmy mieli zawsze, nie 
potrzebowalibyśmy opinii regionalnej izby obrachunkowej. Po to ta procedura jest, że czekamy na 
opinie regionalnej izby obrachunkowej, więc jeżeli pan występuje tutaj z ramienia RIO, no to proszę 
o informację, jeżeli pan występuje z ramienia gminy, to proszę sobie nie przypisywać kompetencji 
regionalnej izby obrachunkowej. Raport o stanie gminy, dokonania za poprzedni rok i wiele innych 
rzeczy może pani burmistrz przedstawić zawsze, na każdej sesji, a na tej wyjątkowo, bo są 
mieszkańcy, którzy na to czekają, tak myślę, są radni, którzy też na to czekają i pani burmistrz jest na 
to przygotowana. Jeżeli tego nie zrobi, no to zrobi to, co stwierdziłem na początku - stchórzy albo 
jest nieprzygotowana albo jeszcze szereg innych rzeczy. Czekamy na te wystąpienie pani burmistrz, 
które należało, które powinno być na sesji absolutoryjnej.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie radny, bardzo proszę pan radca prawny.  
Kolejny mówca 
Jedna, najistotniejsza uwaga, a propos tego, co już pan radny powiedział. My już mamy opinię 
regionalnej izby obrachunkowej, każdy kto czytał ją ze zrozumieniem ma świadomość tego, co 
regionalna izba obrachunkowa napisała. To jest jedna rzecz, druga rzecz. To, że się klientowi, a 
miasto Łomianki jest moim klientem, przedstawia niewygodną być może dla niego opcje, to jest tylko 
kwestia rzetelności wykonywania zawodu, a nie reprezentowania interesów regionalnej izby 
obrachunkowej, zresztą trudno, to jest organ administracji publicznej i trzecia rzecz, szanowni 
państwo, sprawozdania, tak jak pan wskazał, dotyczące tego przedstawienia stanu funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego to pani burmistrz nie przestawia na jakiejś sesji czy na 
jakiejkolwiek sesji, tylko jest jedna, konkretna sesja, składająca się z konkretnych elementów i 
procedowana z zachowaniem pełnych procedur, wynikających z ustawy samorządowej.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, ad vocem pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, te wszystkie przepisy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Skoro 
włączono do debaty raport stanie gminy, niezależnie od absolutorium, ale jest to połączone, że na tej 
samej sesji powinno być to procedowane to chciałabym, żebyśmy jednak pracowali zgodnie z 
prawem, czyli raport o stanie gminy, debata o stanie gminy, sprawozdanie finansowe i absolutorium 
powinno odbywać się na tej samej sesji absolutoryjnej. Wyjściem z tej całej sytuacji, dosyć patowej 
moim zdaniem, jest zwołanie komisji rewizyjnej, wysłanie poprawnego wniosku do regionalnej izby 
obrachunkowej, odczekanie ustawowych 14 dni na odpowiedź regionalnej izby obrachunkowej w 
postaci uchwały i spotkanie się, po tych co najmniej 14 dniach od wysłania wniosku Komisji 
Rewizyjnej do regionalnej izby obrachunkowej i spotkanie się na sesji, dotyczącej właśnie raportu o 
stanie gminy, debaty na ten temat, sprawozdania finansowego i sesji absolutorium. To są te 4 
punkty, które powinny być, według prawa, określane łącznie. Więc ja się nie uchylam od niczego, 
panie radny, szanowni państwo ja jestem przygotowana do rozmów na temat raportu o stanie 
gminy, niemniej jednak, nie jestem gotowa na to, żeby uczestniczyć w czymś, co jest niezgodne z 
prawem, według uchwały regionalnej izby obrachunkowej. Więc myślę, szanowni państwo, że 
najrozsądniejszą decyzją, byłoby teraz właśnie zdjęcie, nie wiem może ponowienie wniosku, nie 
wiem jak to jest proceduralnie... Przepraszam, dokończę. Żeby przewodniczący komisji rewizyjnej, 
poprzez zwołanie Komisji Rewizyjnej i wysłanie do regionalnej izby obrachunkowej poprawnego 



wniosku, niezależnie czy będzie za czy przeciwko, ale żeby był poprawny, wysłany do regionalnej izby 
obrachunkowej, wtedy pani przewodnicząca zwoła sesję w terminie 14 dni i spotkamy się w lipcu. Ja 
jestem gotowa już teraz, niemniej jednak, nie chciałabym uczestniczyć w czymś, co jest 
zagwarantowane błędem proceduralnym. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie, konkluzje mam tylko taką, do pani burmistrz, że jest 
takie powiedzenie, że kto chce ten szuka okazji, a kto nie chce, szuka pretekstu. To jest jedno, a do 
pana mecenasa mam pytanie. Czy gdybyśmy zaczęli dzisiaj obrady i przerwali je i wrócili do nich 
potem, to będzie jedna sesja? Czy jest to prawnie możliwe, żeby z przerwą jedna sesja odbyła się czy 
taka konstrukcja przejdzie czy nie przejdzie? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Ja po raz kolejny wskazuje, że my nie głosujemy czy nie będziemy procedować w dniu dzisiejszym 
nad jakąś uchwałą, tylko uchwałą absolutoryjną. I teraz, szanowni państwo, problem byłby 
następujący tzn. na dzień dzisiejszy mamy projekt uchwały absolutoryjnej z określonymi 
załącznikami, w tym protokołem i stanowiskiem komisji rewizyjnej, jak wiemy doskonale, w tej chwili 
chyba wszyscy się zgadzamy, wadliwym i w tym czasie wymagane byłoby przeprocedowanie całej 
procedury w przedmiocie nowej uchwały komisji rewizyjnej, nowej opinii regionalnej izby 
obrachunkowej, to jest nowy projekt uchwały absolutoryjnej z nowymi załącznikami. Tego nie da się, 
szanowni państwo w ten sposób. Pamiętajmy o tym, że ta uchwała podlega szczególnemu nadzorowi 
ze strony i regionalnej izby obrachunkowej i ze strony nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego, to 
jest raz. Dwa: i tak przerwa mogła być realizowana nie wcześniej niż pewnie koło 15 lipca, z uwagi na 
konieczność zachowania wszystkich procedur, dlatego my zaproponowaliśmy, szanowni państwo, 
jako tą propozycję najbardziej rozsądną, racjonalną i rzeczywistą. Nie dlatego, że ktoś się uchyla od 
debaty, tylko dlatego, żeby się państwo w sposób skuteczny, tak jak chcecie, jak rozumiem, formalny 
wyrazili swoją wolę, żeby te punkty z porządku obrad zdjąć i gdzieś powiedzmy na [?] 15 lipca 
przeprocedować, mam nadzieję po tym, jak komisja rewizyjna naprawi swój błąd.  
Kolejny mówca 
Ja bym prosił, żeby pan mi odpowiedział na moje pytanie. Czy z punktu widzenia prawnego, my 
możemy zrobić przerwę na 15 dni i ta procedura może się dokonać w przerwie czy do tego musi być 
powołana osobna, inna sesja?  
Kolejny mówca 
Krótko, bo jak rozumiem pan radny oczekuje tego jednoznacznego stanowiska: nie, nie da się, z tego 
prostego powodu, że do dokumentacji, którą macie państwo wraz z uchwałą absolutoryjną, ja nie 
mogę podmienić dokumentów, w sensie wyjąć sobie starej uchwały komisji rewizyjnej, włożyć sobie 
nową uchwałę komisji rewizyjnej, nową opinie regionalnej izby obrachunkowej. Nie da się, po prostu 
technicznie, formalnie, prawnie byłoby to nielegalne. Tak krótko, rzeczowo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Czy mamy dzisiaj sesje absolutoryjną czy nie? Tak, pani przewodnicząca. Jest to sesja absolutoryjna, 
taka była informacja, ta informacja nie została zmieniona w żaden sposób. Skoro mamy sesję 
absolutoryjną to rola pani burmistrz na tej sesji jest taka, jak wspomniałem wcześniej. Mamy sesje 
absolutoryjną. Podjęcie konkretnych uchwał czy ich nie podjęcie, czy ich odrzucenie, czy w 
jakikolwiek inny sposób zachowanie się, to jest sprawa wtórna. Najpierw przed podjęciem uchwał, 
jak doskonale pan wie, pani burmistrz wie, pani burmistrz przedstawia raport o stanie gminy. I nie 
można mówić, że pani tutaj w jakimś łamaniu prawa uczestniczy albo coś, jest to duże nadużycie. Ale 
zaraz, ja skończę, pani też nie chcę, żebym krzyczał przez stół to proszę poczekać, wysłuchać i 
wcisnąć przycisk i się pojawi imię i wtedy pani zabierze głos. Natomiast, no i wybiło mnie z rytmu, ale 
zaraz złapie wątek, nie oddam tego mikrofonu. Tak więc mamy dzisiaj sesję absolutoryjną, więc 



oczekuję od tego, że pani na tej sesji zrobi to, co trzeba. Jak zresztą wszyscy państwo widzicie, 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad nie przeszedł, więc my dalej obradujemy, więc teraz odkręcanie 
tego znowu, tak jak pani burmistrz proponuje, to jeszcze raz, to jeszcze raz, może jak się 
absolutorium nie uda to też będzie, no to jeszcze raz spróbujmy, może jeszcze 2 razy, może się w 
końcu uda. Jest konkretny porządek obrad i procedujemy dalej, a pani burmistrz ma rolę na sesji 
absolutoryjnej, która odbywa się dzisiaj, przestawić raport o stanie gminy. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie radny, bardzo proszę radny Cezary Astrau.  
Kolejny mówca 
Ja mam pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, skoro rada podjęła teraz, przegłosowała 
wniosek formalny i podtrzymuje jakby porządek obrad, czyli procedowanie nad tymi wszystkimi 
sprawozdaniami, nad absolutorium, to w którym miejscu pani burmistrz będzie łamała prawo, skoro 
jest to wola rady, aby te uchwały były omawiane. Może nie procedowane, ale omawiane i przed 
procedowanie tych uchwał, pani burmistrz powinna złożyć ten raport, tak. Zgodnie z procedurą.  
Kolejny mówca 
Tak, żeby jakby jasność była. Jeżeli chodzi o dokumentację, a mówimy głównie o dokumentacji, 
niezbędnej do podjęcia uchwał: tej absolutoryjnej i okołoabsolutoryjnej z perspektywy czy z punktu 
widzenia gminy czy pani burmistrz, państwo otrzymaliście wszystkie dokumenty, niezbędne do 
procedowania. Żaden przepis prawa nie nakłada na organ wykonawczy obowiązku składania 
jakiegokolwiek sprawozdania o charakterze ustnym. Dokumentacja jest i tutaj, jeżeli mówimy o 
jakimkolwiek udziale w tych czynnościach rady, mimo udziale w czynnościach, które miałyby 
charakter, w mojej ocenie, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jak rozumiem, chodzi 
tutaj o udział w posiedzeniu sesji rady miejskiej. Nie o złożeniu dokumentów, bo te dokumenty 
państwo posiadacie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, pamiętajcie szanowni państwo o tym, że 
przystępując, to co uczyniliście tak naprawdę już, do merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie 
absolutorium, mówimy o tej głównej, jako tej najważniejszej uchwale, niezależnie od wyniku 
głosowania, państwo w tej chwili już rozstrzygnięcie tzn. albo absolutorium udzielicie albo 
absolutorium nie udzielicie albo nie rozstrzygniecie w tym zakresie i takie dokumenty, zostaną 
przesłane do organów nadzoru, jako wola rady. To nie jest tak, szanowni państwo, że możecie 
przystąpić do procedowania merytorycznego, podyskutować na ten temat, a potem uchylić się od 
głosowania. Bo nawet jakby mi się 100% rady wstrzymało od głosu, to to będzie już wola rady.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Czy możemy zrobić przerwę w tym momencie, kiedy jeszcze nie przyjęliśmy porządku obrad? 
Komisja rewizyjna się spotka, komisja rewizyjna podejmie uchwałę, przekaże taki wniosek do rady i 
on zostanie załączony do porządku obrad, jeszcze zanim ten porządek obrad przyjęliśmy.  
Kolejny mówca 
Panie radny, jeżeli na przykład jutro komisja rewizyjna się spotka, a nawet dzisiaj i jutro przekażemy 
do regionalnej izby obrachunkowej, to jak izba obrachunkowa wyda opinię, czyli uchwałę to 
natychmiast zwołam sesję. Dodam do tego 14 dni, prawda, no bo to jest sesja absolutoryjna, czyli 
zależy bardzo dużo od komisji rewizyjnej, jak szybko się spotka, jak szybko sformułuje wniosek, jak 
szybko zostanie on przekazany przez biuro rady do regionalnej izby obrachunkowej, a ta wyda 
uchwałę. Po mojej stronie, czekam tylko na... Ale po sesji mogą się spotkać, a jutro z rana wyślemy 
do regionalnej izby obrachunkowej stanowisko komisji rewizyjnej. I naprawdę to zależy od nas. Im 
szybciej to zrobimy, tym szybciej będziemy mogli przejść do dalszej części.  
Kolejny mówca 
Termin można już podać, dzisiaj czy jutro kolejnej sesji.  
Kolejny mówca 
Można podać, pod warunkiem, że komisja rewizyjna przekażę do biura rady wniosek, a ja ten 
wniosek niezwłocznie przekażę do (...)  



Kolejny mówca 
Czyli nie kolejnej sesji, tylko tej samej sesji po przerwie.  
Kolejny mówca 
Nie, to będzie nowa sesja, ale to będą nowe dokumenty i nowe okoliczności, ale to nie zmienia 
postaci rzeczy czy nazwiecie to państwo sesją przerwaną czy sesją nową 42. Nie ma żadnego 
znaczenia, jeśli chodzi o cyfry. Dlatego, że mamy na to 14 dni, żeby zwołać następną sesję 
absolutoryjną, ponieważ to już są nowe dokumenty. Nowe dokumenty w postaci uchwały komisji... 
Tak, regionalnej izby obrachunkowej i to wszystko. Także im szybciej zakończymy tę dyskusję, 
naprawdę tym będzie łatwiej dla nas, a tymczasem, proszę państwa, 15 minut przerwy.  
Kolejny mówca 
Wznawiamy obrady sesji. Radny Janusz Skonieczny ad vocem, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Ja chciałbym wyrazić ubolewanie, że ta procedura tak wyglądała, jak wyglądała, ponieważ wydaje mi 
się, że wykonałem wszystko to, czego ode mnie oczekiwano. Prosiłem o opinie do wniosku, 
złożonego 10 czerwca. Wtedy można było powiedzieć nam też, że tak naprawdę nie mogliśmy podjąć 
uchwały, bo były tylko dwie osoby na posiedzeniu. Nikt wtedy nie spojrzał na to. Po 4 dniach 
dostałem telefon od pani, pani przewodnicząca, że RIO ma pytania. Złożyłem autopoprawkę 14 
czerwca i ona nie została już przekazana do RIO. W związku z tym, tak naprawdę, uważam to 
działanie za działanie polityczne. Po to, żeby tutaj pozmieniać kolejność uchwał i tyle. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny mówca 
Panie radny, ja w politykę się nie bawię i nigdy nie bawiłam. Wszystkie dokumenty, jeżeli są 
przekazywane do mnie, niezwłocznie przekazywane są według kompetencji. Jeszcze nie zdarzyło mi 
się, żebym uchybywała jakiemuś terminowi. Bardzo proszę, radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Ja już chyba zabierałem głos, także dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radna Agnieszka Zdunek.   
Kolejny mówca 
Ja może, nie wiem, jeszcze pewnie ta dyskusja będzie trwała, a ja chciałam zgłosić wniosek formalny 
do porządku obrad o wprowadzenie punktu, na temat uzupełnienia składu komisji rewizyjnej, do 
wymaganych 5 osób.   
Kolejny mówca 
Tego nie będziemy głosować, ja ogłoszę w odpowiednim momencie, kiedy będzie punkt "informacje 
przewodniczącej". Przechodzimy do głosowania wniosku formalnego.  
Kolejny mówca 
Ale dlaczego nie będziemy głosować tego wniosku formalnego?  
Kolejny mówca 
Bo ja zgłoszę bez wniosku. Po prostu podam tą informację do wiadomości, po co tu ogłaszać?  
Kolejny mówca 
Ale chodzi o uzupełnienie składu, czyli przeprowadzenie (...)  
Kolejny mówca 
Czyli jesteśmy już dziś do tego gotowi? A czy mamy, proszę państwa, Urnę? Czy mamy... Głosowanie 
to trochę inaczej wygląda niż zgłoszenie. [?] Nie proszę pana, to trzeba przygotować głosy, trzeba je 
opieczętować, trzeba przywieźć urnę, naprawdę to jest cała procedura, jest komisja [?]  
Kolejny mówca 
Nie no, chyba pan żartuję i nie szanuje mieszkańców. Cieszę się, że się panu wydaje. Bardzo proszę, 
głosujemy wniosek formalny radnego Bryka Grzegorza. Wniosek brzmi "Rozpocząć obrady sesji od 
punktu 6 do 9, a następnie punkt 2 i 5". Głosujemy. Radny Astrau, radny Marcin Etienne, radna 
Maria Zalewska. Stwierdzam, że w wyniku głosowania: 6 za, 11 przeciw, wniosek w sprawie 
przesunięcia punktu 6, 9 następnie punktu 2 i 5 nie został przez radę przyjęty. Jeszcze zadam 



ostatnie pytanie. Czy to już wyczerpaliśmy swoje żądania, jeśli chodzi o zmianę porządku obrad? Czy 
możemy przejść do sesji? Możemy. Szanowni państwo radni informuję, że podpisałam protokół z XL 
sesji rady miejskiej, do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. Przechodzimy do punktu 2 
porządku obrad: 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 30 grudnia 2021 roku. Bardzo proszę pana 
Tomasza Czajkowskiego, prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o przedstawienie projektu 
uchwały.  
Kolejny mówca 
Szanowna pani burmistrz, szanowni państwo radni w dniu 12 lutego 2021 roku spółka złożyła do 
państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki na okres 
trzech lat. Wniosek został zaakceptowany decyzją z dnia 12 maja 2021 roku od momentu, kiedy 
została ta decyzja opublikowana, taryfy weszły w życie z dniem 15 czerwca. Podstawowa zmiana, 
która jest w stosunku do taryfy z poprzedniego okresu obrachunkowego jest to, że teraz ta taryfa 
zarówno dla wody jak i dla ścieków jest wieloczłonowa. W zakresie grup taryfowych, jeżeli chodzi o 
wodę, mamy wyróżnione trzy grupy taryfowe. Pierwsza i druga grupa taryfowa dotyczy gospodarstw 
domowych, a także przedsiębiorstw użyteczności publicznej i działalności gospodarczej. Różnica 
polega tylko w okresie rozliczeniowym, grupa pierwsza - 2 miesiące, grupa druga w okresie 
jednomiesięcznym, grupa trzecia jest to gmina, która rozlicza się za wodę bezpowrotnie zużytą na 
cele przeciwpożarowe, a także na zasilanie publicznych fontann, zraszanie publicznych ulic i 
utrzymanie zieleni. Jeżeli chodzi o ścieki mamy tutaj 5 grup taryfowych. Pierwsza dwie grupy 
analogicznie do wody są to gospodarstwa domowe, a także budynki wielolokalowe z rozłożeniem 
dwumiesięcznego, jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Grupa 3 i 4 dotyczy użyteczności 
produkcyjnych, handlowych i usługowych, również w rozbiciu na okresy dwumiesięczne i 
jednomiesięczne, jeżeli chodzi o rozliczenie i grupa 5 są to tzw. ryczałty, których już jest 
zdecydowanie mniej, ale jeszcze takie funkcjonują, dlatego też na wniosek Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego musieliśmy wyróżnić takie, a nie inne grupy taryfowe. Jeżeli chodzi o wzrost 
cen od 15 czerwca to w przypadku tej podstawowej grupy, która jest największa, czyli mieszkańców, 
ta podwyżka wynosi 18gr jeżeli chodzi o wodę, a ścieki 9gr. Jest to oczywiście związane z tym, że 
nastąpiły wzrosty cen za energię, za wywóz osadu, za opłaty środowiskowe tak. Nastąpiła też wzrost 
wynagrodzeń, niewielki, ale nastąpił, dlatego też, aby utrzymać ciągłość cen na poziomie takim jak są 
obecnie, czyli do 13 czerwca, bo wtedy obowiązywała poprzednia taryfa, [wystąpiliśmy] i tutaj 
wspólnie z zarządem gminy rozmawialiśmy, aby utrzymać te ceny, należałoby wprowadzić dopłatę 
dla grup taryfowych, tak jak mają państwo w uzasadnieniu 18 gr do wody i 9 gr do ścieków. To 
byłoby z korzyścią dla mieszkańców, ponieważ te ceny, które są obecnie nie uległyby wzrostowi. 
Łącznie na ten cel oszacowaliśmy kwotę blisko 150000zł. Te środki pochodzą z dywidendy, którą 
spółka wypłaciła gminie Łomianki z tytułu zysku z roku 2020.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, pani Hanna Dąbrowska, pani skarbnik.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, chciałam poinformować, że powyższe skutki finansowe zostały zabezpieczone w 
projekcie uchwały zmieniającej budżet w kwocie 150000 zł. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, proszę pana Mateusza Krogulca, przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni i mieszkańcy, Komisja Budżetowa jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Na podstawie §24 regulaminu pracy rady, otwieram listę mówców. Kto z państwa chce 



zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, wobec braku chętnych do zabrania głosu, zarządzam 
głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dopłat dla grup taryf 
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. Kto jest 
za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Radny Janusz Skonieczny. Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania, 18 głosów za, 1 wstrzymujący się, rada przyjęła 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. 
Zamykam punkt drugi porządku obrad, przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania, w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji, będącej podstawą do realizacji 
inwestycji pod nazwą "modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w 
kilometrach 525+000 do 537+400 w gminie Łomianki". Proszę pana Krzysztofa Sulikowskiego, 
inspektora do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego o przedstawienie projektu uchwały. Dzień 
dobry. Szanowni państwo, na wstępie chciałem poinformować, że ta uchwała to jest tak naprawdę 
zmiana uchwały, którą państwo, którą rada miejska uchwaliła 26 listopada 2020 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania pod nazwą "przebudowa 
lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i gminy Czosnów". Ta 
uchwała, nad którą dzisiaj pracujemy, przenosi środki finansowe z lat 2021/22 na lata 2022/23. W 
związku z realizacją zadania, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem decyzji, będących podstawą do realizacji inwestycji pod nazwą "modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w kilometrze 525 do 537+400 w gminie Łomianki w 
latach 2021-23" istnieje konieczność podziału płatności i rozłożenia jej na poszczególne lata. Zgodnie 
z cyklem wykonywania poszczególnych elementów do dokumentacji, wynikających między innymi z 
konieczności uzyskania decyzji administracyjnych w odpowiedniej kolejności, istnieje także 
konieczność zabezpieczenia finansowania zadania, czyli zabezpieczenia środków na zapłaty za 
faktury częściowe dla wykonawcy, wybranego w drodze przetargu. Przez cały czas trwania realizacji 
projektu. Wody Polskie, które są inwestorem, w kwietniu bieżącego roku rozpoczęły rozmowy z 
samorządami, czyli z gminą Łomianki, z gminą Czosnów oraz z powiatem warszawskim- zachodnim 
na temat współfinansowania tego zadania. Wody polskie zabezpieczyły na ten rok środki finansowe i 
z tego co mi wiadomo, nie są w stanie przesunąć pieniędzy na lata następne, dlatego zwróciły się do 
samorządów z prośbą o to, żebyśmy my, jak również gmina Czosnów oraz powiat warszawski- 
zachodni, żeby przesunąć pieniądze na lata 2022/23. W najbliższych dniach planujemy podpisanie 
listu intencyjnego z Wodami Polskimi, z gminą Czosnów oraz powiatem warszawskim- zachodnim i 
chcielibyśmy razem realizować zadanie, polegające na opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji 
administracyjnych, potrzebnych do późniejszej realizacji zadania, czyli już przebudowy i modernizacji 
wału przeciwpowodziowego. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Mateusza Krogulca, przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Bardzo dziękuję. Otwieram listę mówców. Pan radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Ja mam takie pytanie, co wynika z rozmów z Wodami Polskimi, bo w tej chwili przesuwamy pieniądze 
i czy jest już ustalony jakiś harmonogram czy są w ogóle jakiekolwiek ustalenia, czy mówiło się tylko i 
wyłącznie o tych kwotach i o temacie sporządzenia jakiegoś projektu, który będzie realizowany? Czy 
wiadomo coś na temat tego kiedy będzie ten projekt realizowany, jakieś plany na najbliższą 
przyszłość, bo z tego co ja się orientuję, Wody Polskie mają na chwilę obecną problemy z realizacją 
tych doraźnych napraw wałów przeciwpowodziowych. Nie wywiązują się z tych zobowiązań, które 



były zawarte w postaci protokołu latem zeszłego roku. Czy mógłby pan coś więcej odpowiedzieć, 
uchylić rąbka tajemnicy na temat planów i uzgodnień, poczynionych pomiędzy urzędem, a Wodami 
Polskimi? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Oczywiście. Harmonogram wstępny pod warunkiem, że 1 lipca, bądź też po 1 lipca podpiszemy list 
intencyjny, wygląda następująco: w lipcu podpisanie listu intencyjnego, ogłoszenie przetargu przez 
Wody Polskie, lipiec/ sierpień - podpisanie umów dotacji, w sierpniu rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą, od sierpnia do grudnia tego roku opracowanie 
mapy do celów projektowych plus wykonanie badań geotechnicznych. Rok 2022 to karta 
informacyjna przedsięwzięcia plus decyzja środowiskowa, operat wodnoprawny, projekt budowlany, 
projekt wykonawczy. W 2023 roku przewidziany jest podział działek oraz wykonanie operatów 
szacunkowych. Jeśli chodzi o środki finansowe, którymi Wody Polskie dysponują, to na to zadanie, 
zadanie inwestycyjne, czyli opracowanie dokumentacji, mają zabezpieczone środki finansowe, a to, o 
czym pan wspomina, o bieżących naprawach, z tego co wiem, to nie są środki inwestycyjne, tylko to 
są środki utrzymaniowe.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, czy mógłbym dopytać tylko?  
Kolejny mówca 
Proszę.  
Kolejny mówca 
Czy podczas rozmów z Wodami Polskimi mówiło się również o finansowaniu całej inwestycji? Czy 
Wody Polskie są przygotowane i czy określały się w jakiś sposób, kiedy mogą przystąpić do realizacji 
inwestycji, polegającej na modernizacji, wzmocnieniu wałów przeciwpowodziowych? Na dzień 
dzisiejszy, termin opracowania dokumentacji przewidziany jest na koniec listopada 2023 roku, a 
jeżeli dokumentacja będzie opracowana myślę, że pod koniec opracowania i zatwierdzenia 
dokumentacji i po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, Wody Polskie będą starały się o 
pozyskanie środków finansowych na zadanie już konkretne, na roboty budowlane.  
Kolejny mówca 
Ja dopytywałem, chciałbym tylko przypomnieć, że myśmy przechodzili już całą tą procedurę, to 
znaczy wykładaliśmy środki na projekt, który nie został zrealizowany, poszedł do szuflady, a środki 
wyszły.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Chciałem zadać pytanie. Po pierwsze, na komisji zapytywałem się o miejsce przecinka, który zmieniał 
zdecydowanie sens, wprowadzał złą informację, odnośnie właścicieli gruntu wzdłuż pasa, między 
Łomiankami, a Czosnowem. Pan miał to sprawdzić, prawda?  
Kolejny mówca 
Tak.  
Kolejny mówca 
I?  
Kolejny mówca 
Sprawdziłem, więc przeczytam jeszcze raz fragment (...)  
Kolejny mówca 
Czy jest właścicielem, któregoś z odcinków, powiat warszawski- zachodni.  
Kolejny mówca 
Tak, przeczytam jeszcze raz. Fragment listu intencyjnego: "przedsięwzięcie to, polegać będzie na 
przebudowie wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na terenie, nie na działkach, nie na 
gruntach, tylko na terenie powiatu warszawskiego- zachodniego, gminy Łomianki oraz gminy 
Czosnów" i tak było od początku.  



Kolejny mówca 
Jasne, teraz kolejne pytanie. Co zrobiliśmy przez prawie ponad pół roku od poprzedniej uchwały, 
która była podjęta w tej materii prawda. Nazwa tamtej uchwały była, jak przewidywałem, 
niezupełnie do akceptacji przez Wody Polskie. Jakie zostały podjęte działania? Kolejne pytanie, jeżeli 
można powiedzieć, że pan zinterpretował zapis. Przedstawił pan, że Wody Polskie właściwie nie mają 
harmonogramu zapisów odpowiednich. To ja przeczytam zapis z projektu budżetowego, gotowość 
inwestora, czyli Wód Polskich do realizacji wydatków w ramach zadania jest determinowana 
stopniem zaawansowania rozmów między zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, czyli 
Łomiankami, Czosnowem i powiatem warszawskim- zachodnim. Czyli gdzie jest prawda? Czy 
podmioty ze sobą jeszcze się nie do końca dogadały, uzgodniły swoich zadań i możliwości i 
zainteresowania i dlatego, przez te pół roku, nie było postępów w pracach czy jakaś inna jest 
przyczyna?  
Kolejny mówca 
Proszę pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, ja chciałam tak znowu troszeczkę przypomnieć, że nadal jesteśmy w sytuacji 
pandemii i nie wszystkie rzeczy, które możemy wykonywać, ustalać, trwają na tyle krótko, żebyśmy 
mogli zrobić to od razu. Rozmowy trwają, ustalenia trwały. Jesteśmy na tzw. stałych łączach z 
wójtem gminy Czosnów - Antonim Kręźlewiczem, jesteśmy w stałym kontakcie ze starostą powiatu 
warszawskiego- zachodniego - panem Żychlińskim, jesteśmy w stałym kontakcie z Wodami Polskimi, 
właśnie to co mówi pan Krzysztof Sulikowski, to jest efekt tych wielotygodniowych, a nawet 
wielomiesięcznych ustaleń, ponieważ każdy skarbnik miał wgląd do listu intencyjnego, były 
nanoszone poprawki, ale nie mogliśmy się spotkać tak naprawdę w jednym czasie, w jednym 
miejscu, więc było przesyłanie dokumentacji. Spotkaliśmy się w całkiem sporym gronie online-owo, 
prawda Panie Krzysztofie, było takie spotkanie i od tego spotkania, jakby domykającego, po 
zmianach personalnych w Wodach Polskich, bo to też miało miejsce, mogliśmy domknąć właśnie tą 
treść listu intencyjnego, bo każdy z podmiotów miał swoje uwagi. Zostało to domknięte, teraz 
właśnie, poprzez zmiany w budżetach powiatu warszawskiego-zachodniego, gminy Czosnów, która 
sesję ma 30 czerwca i naszej, właśnie dzisiejszej, uchwały budżetowej, będziemy mogli właśnie po 1 
czerwca spotkać się, jak te 4 podmioty będą mogły się spotkać, podpisać list intencyjny. Nie da się 
niektórych rzeczy przyspieszyć, przypominam od marca 2020 roku, jesteśmy w sytuacji pandemii i w 
utrudnionych działaniach między urzędami. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeszcze, jeżeli można. Chciałem wyrazić swoją opinię na temat uzasadnienia, które zostało 
przepisane z uchwały, która była podjęta w zeszłym roku. Jest identyczny jak wtedy, wtedy było 
słabiutkie uzasadnienie, teraz też jest, to jest tzw. uzasadnienie w formie beletrystyki, opisującej o 
zagrożeniach takich książkowych, typowych, nie ma natomiast żadnej informacji o stanie faktycznym 
wałów, o tym, że już razy były sfinansowane projekt przebudowy wałów. Nie ma również nic o stanie 
technicznym wału tego naszego tutaj na naszym odcinku i dalej, czyli jest tak to uzasadnienie, można 
powiedzieć, właściwie nic nie wnosi merytorycznego do tematu.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Jeszcze jedno. Według mojego stanu wiedzy, w tej chwili, dwa ministerstwa są zainteresowane jak 
najszybszą przebudową wału, czyli Ministerstwo Energetyki i Ministerstwo Środowiska i zdaję się, że 
na poziomie ministrów ten temat jest realizowany, a szczególnie Ministerstwo Energetyki mocno 
przyciska temat z uwagi na to, że po tych teren, pod wałem, w dwóch miejscach na terenie gminy 
Łomianki, będzie przepuszczanych pod Wisłą i [?] w dwóch miejscach, jak powiedziałem, rurociąg 
gazowy. Nie można przebudowywać wału, dopóki ten rurociąg nie zostanie wybudowany, a to jest, 
zdaje się, priorytetowy temat dla polskiej energetyki. Dziękuję.  



Kolejny mówca 
Pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
To ja już tylko domykając. Szanowni państwo, niezależnie od uzasadnienia, które może się podobać, 
może się nie podobać, jest to moim zdaniem, element bardzo korzystny dla gminy Łomianki, skoro 
dołączyliśmy do naszego wspólnego działania gminę Czosnów i powiat warszawski- zachodni i mamy 
dobre relacje z Wodami Polskimi pod tym względem, że ten list intencyjny już został zaakceptowany 
przez wszystkie strony i możemy dywagować dosyć długo, niemniej jednak, wydaje mi się, że 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, niezależnie od przecinka czy uzasadnienia, 
które wymagane jest przez niektórych trochę inne, ale mamy takie, jakie mamy. Czyli albo państwo 
podejmiecie jakby ten projekt uchwały i jesteście za i możemy procedować dalej, albo możemy się 
wdawać w akademickie dyskusje. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie?  
Kolejny mówca 
Proszę panie radny.  
Kolejny mówca 
Ja bym proponował nie nazywać jednak tego akademickimi dyskusjami, są to dla mnie ważne 
szczegóły, które mają wpływ na dalszą sytuacje, związaną z przebudową i procedurami wałów 
przeciwpowodziowych gminy Łomianki.  
Kolejny mówca 
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec 
wyczerpania listy mówców zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania, w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji, będących podstawą do realizacji 
inwestycji pod nazwą "modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w 
kilometrach 525+000 do 537+400 w gminie Łomianki". Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał 
od głosu? Już jest w porządku. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania, 19 głosów za, 0 
przeciw rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na 
współfinansowanie zadania, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji, będących podstawą do realizacji inwestycji pod nazwą "0modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w kilometrach 525+000 do 537+400 w gminie 
Łomianki". Zamykam punkt trzeci porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu czwartego i 
piątego, który zostanie przedstawiony łącznie, czyli punkt 4 - rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030 oraz punkt 5 - 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Łomianki na rok 
2021. Proszę panią Hannę Dąbrowską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwał. Głosować 
będziemy oddzielnie. Bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu. Szanowni radni, zmiany w budżecie polegają na zmianach zarówno po stronie 
dochodów, jak i po stronie wydatków. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę per saldo o 
902359,27zł i dochody te po zmianach będą wynosiły 197168543,59zł, natomiast dochody bieżące 
zwiększają się o kwotę per saldo 204708,27zł. Dochody bieżące po zmianach będą wynosiły kwotę 
194861362,59zł, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 697651zł i będą wynosiły 
kwotę 2307181zł. Natomiast wydatki zwiększają się o kwotę per saldo ogółem 1177176,72zł i 
wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 220759003,90zł. Wydatki bieżące zwiększają się o 
kwotę per saldo 1349176,72zł i po zmianach będą wynosiły 182824704,90zł, natomiast wydatki 
majątkowe zmniejszają się o kwotę per saldo 172000zł i będą wynosiły 37934299 zł. W wyniku 
zmienia się również deficyt budżetu, który wzrasta o kwotę 274817,45zł i deficyt będzie wynosił po 
zmianach 23590460,31zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami, pochodzącymi z 
niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia 



dochodów i wydatków nimi finansowanych i ta kwota przychodów to jest 11123393,74zł oraz będzie 
sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 12467066,57zł. Zwiększają się również przychody budżetu 
o kwotę 274817,45zł. Przychody po zmianach będą wynosiły kwotę 27043465zł. Zwiększenie 
przychodów, pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych i jest to właśnie ta kwota 274817,45zł. Po zmianach przychody będą wyglądały 
następująco. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonania budżetu będą wynosiły kwotę 11123393,74 złote. Przychody z wolnych 
środków będą wynosiły kwotę 15920071,26 złotych. Jeżeli chodzi o dochody to po stronie dochodów 
bieżących, które zwiększają się o kwotę 204708,27 złotych tutaj zmiany będą w następujących 
działach i rozdziałach. W dziale 600 transport i łączność rozdział 600 04 lokalny transport zbiorowy. 
Tutaj następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami i wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w 
kwocie 9882,00 złote. Przesuwa się do §295 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności. Kolejna zmiana jest w dziale 756 rozdział 756 15, tutaj zwiększa się rekompensata z tytułu 
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. To zwiększenie jest o kwotę 1526,00 złoty. 
Kolejne zmiany są w dziale 801, rozdział 801 49 realizacja wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Tu w tym rozdziale również przesuwa 
się środki pomiędzy paragrafami. Jest to kwota 13310,00 złotych, które przesuwa się z paragrafu 
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych do paragrafu wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności. Kolejny rozdział, w którym są przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 
3227,00 jest to rozdział 801 50 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Kolejny dział, w którym 
dokonuje się zmian po stronie dochodów jest to dział 851 ochrona zdrowia. I tutaj zmiany następują 
w rozdziale 851 54 gdzie również jest przesunięcie tylko pomiędzy paragrafami. Z paragrafu wpływy z 
rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych kwotę 46089,00 złoty przesuwa się do paragrafu wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Kolejny rozdział w tym dziale to jest 851 95 pozostała 
działalność. I tutaj zwiększają się dochody o kwotę 3182,00 złote. Są to środki z otrzymanej 
refundacji wydatków poniesionych na organizację transportu dla osób niepełnosprawnych i za 
organizację telefonicznego punktu zgłoszeń informacji o szczepieniach covid. Złożyliśmy wniosek za 
miesiąc kwiecień, otrzymaliśmy tą refundację. Kolejne zmiany po stronie dochodów następują w 
dziale 900. Jest to dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj te dochody zwiększa się 
o kwotę per saldo 200000,00 złotych. I w rozdziale 900 01 gospodarka ściekowa i ochrona wód. Tutaj 
zwiększa się dochody o 200000,00 złotych, które to dochody pochodzą wpłaty z dywidendy ze spółki 
gminnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji za rok 2020. W rozdziale 913 schroniska dla zwierząt tutaj 
dokonuje się przesunięć między paragrafami. Z paragrafu wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 
przesuwa się o kwotę 6800,00 do paragrafu wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności. Kolejny rozdział, w którym dokonywane są dział, w którym dokonywane są zmiany jest to 
dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. I tutaj się zmiany polegają również na 
przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 13754,00 złote. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe tutaj 
dochody majątkowe zwiększają się w dziale 758 różne rozliczenia, rozdział 758 14 różne rozliczenia 
finansowe zwiększa się dochody o kwotę 697651,00 złotych. I są to środki z rozliczenia z tytułu 
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego. Jeżeli chodzi o dochody to są wszystkie zmiany po stronie dochodów. 
Natomiast wydatki bieżące zwiększają się o kwotę per saldo 1349176,72 złotych. W zmianach po 
stronie wydatków tutaj zwiększają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 
68046,00 złotych. Zwiększają się dotacje o kwotę 30000,00 złotych. Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych zwiększają się o 40000,00 złotych. Natomiast mieszają się poręczenia o kwotę 226158,00 
złotych. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to zmiany następują w dziale 600 transport i łączność 
rozdział 616 drogi publiczne gminne gdzie zwiększa się wydatki o kwotę 29520,00 złotych. I środki 



zabezpiecza się na podpisanie umowy z wykonawcą na czynności konsultacji, koordynacji oraz 
reprezentowania gminy Łomianki w zakresie rozwoju transportu zbiorowego. W dziale 700 
gospodarka mieszkaniowa rozdział 700 05 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się 
wydatki bieżące o kwotę 15000,00 złotych. Środki te zabezpiecza się na opłaty z tytułu 
bezumownego korzystania z gruntu pod pomnikiem "Bohaterom Poległym w Obronie Ojczyzny" 
Łomianek 1939-1945 o kwotę 3745,00 złotych. Oraz na opłaty związane z opłatami notarialnymi za 
pełnomocnictwa i akty notarialne dotyczące przeniesienia nieruchomości. W dziale 710 działalność 
usługowa rozdział 710 04 plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o 30000,00 
złotych i środki zabezpiecza się na dostosowanie istniejącego projektu uchwały rady miejskiej w tej 
uchwały krajobrazowej na dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawnych. W dziale 720 
informatyka rozdział 720 95 pozostała działalność tu zwiększa się wydatki o 74000,00 złotych. Za tą 
kwotę będą zakupione licencje, a także tutaj musimy zabezpieczyć środki na zakup drukarek, 
skanerów i dysków. Zakupy te związane są ze zmianą obiegu dokumentów, który planujemy 
wprowadzić od 1 stycznia 2022 r. Kolejny dział, w którym dokonywane są zmiany to dział 750 i tutaj 
zwiększa się wydatki o 65803,27 złote. Zmian dokonuje się w rozdziale 750 23 gdzie zwiększa się 
wydatki o 13003,27 złote i przeznacza się na szkolenia pracowników. W rozdziale 750 85 wspólna 
obsługa jednostek tutaj zabezpiecza się środki w kwocie 52800,00 na wydatki związane z obsługą 
prawną zarówno ICDS-u jak i wszystkich jednostek obsługiwanych i na wypłatę ryczałtów 
samochodowych dla pracowników. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 193046,00 złotych. I zmian dokonuje się w rozdziale 
754 12 ochotnicze straże pożarne, tutaj zwiększa się wydatki o 100000,00 złotych. Środki te zostaną 
przeznaczone na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych o kwotę 40000,00 
złotych. Zakup materiałów i wyposażenia 20 i zakup pozostałych usług 40000. W rozdziale 754 16 
straż gminna, tutaj zwiększa się wydatki o 78046,00 złotych i środki zabezpiecza się na 
wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą organizacyjną, które skutkowało dodatkowym 
zatrudnieniem pracownika w straży miejskiej i przeniesieniem pracownika do służby cywilnej, a także 
10000 na zakup pozostałych usług. W rozdziale 754 21 zarządzania kryzysowe, tutaj zwiększamy 
wydatki o 15000 i środki te są zabezpieczone na uzupełnienie wyposażenia magazynu 
przeciwpowodziowego, a również na zakup pozostałych usług takich jak pranie kocy, pościeli które 
znajdują się w tymże magazynie. W dziale 757 obsługa długu publicznego rozdział 757 04 rozliczenia 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego zmniejsza się wydatki o 226158,00 złotych. W związku z tym, że spółka ZWiK dokonała 
spłaty za pierwszy kwartał swoich pożyczek zmniejszamy kwotę zabezpieczoną na poręczenia. W 
dziale 801 oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 106940,00 złotych i tutaj te środki zmian 
dokonuje się w rozdziale 801 01 szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51200,00 
złotych i przeznacza się na zakup usług remontowych. Kolejny rozdział, w którym dokonywane są 
zmiany to jest rozdział 801 03 oddziały przedszkolne, tutaj zwiększa się wydatki o 5000,00 złotych. 
Środki te zabezpiecza się na zakup mebli w utworzonym oddziale zerowym w szkole podstawowej w 
Sadowej. Rozdział 801 04 przedszkola, tu zwiększa się wydatki o 50740,00 złotych. Środki 
zabezpiecza się na zakup energii i tutaj kwota 3600,00 będzie przeznaczona na opłaty za wodę w 
budynku przedszkola w Dziekanowie Leśnym tu na terenie przedszkola na terenie szpitala 
Dziekanowa Leśnego. Poza tym zwiększa się wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie 
Leśnym w kwocie 25000,00 złotych. I związane jest to z naprawami urządzeń zabawowych. Poza tym 
zwiększa się 22140,00 złotych na usługi remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w 
Dziekanowie Leśnym. Tam konieczna jest wymiana, remont schodów nawierzchnia tych schodów 
jest do wymiany. Dział 851 ochrona zdrowia, zwiększa się wydatki o 275025,45 złotych. I zmian 
dokonuje się w 851 53 zwalczanie narkomanii i tu zwiększa się wydatki o 30000 złotych. Kolejny 
rozdział to jest rozdział 851 54 przeciwdziałania alkoholizmowi, tutaj zwiększa się wydatki o 
244817,45 złotych. Zwiększenia w tych dwóch rozdziałów dotyczą wprowadzenia przychodów z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i te przychody mogą być tylko i wyłącznie 
przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W rozdziale 851 95 pozostała 



działalność, tu zwiększa się wydatki o kwotę 208,00 złotych, którą zabezpiecza się na organizację 
transportu szczepień przeciw covid dla osób niepełnosprawnych. Kolejny dział, w którym 
dokonywane są zmiany to jest dział 852 pomoc społeczna rozdział 852 28 usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze i te środki zabezpiecza się kwocie 83000 na wydatki związane ze 
świadczeniem usług opiekuńczych. Tu będzie rozstrzygnięty przetarg na kolejne miesiące roku. W 
dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 
673000,00 złotych. Zmian dokonuje się w rozdziale 900 01 gospodarka ściekowa i ochrona wód, tu 
zwiększa się wydatki o 200000,00 złotych z czego 150000 zabezpiecza się na dopłaty do taryf w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki. I te dopłaty będą od 15 czerwca 2021 do 31 
grudnia 2021 oraz 50000,00 złotych zwiększa się na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla 
byłych członków MKS-u. Rozdział 900 02 gospodarka odpadami komunalnymi, tu zwiększa się 
wydatki o 350000,00 złotych i środki te zabezpiecza się na podpisanie umowy od sierpnia do grudnia 
na odbiór odpadów, zielonych bioodpadów. Rozdział 900 04 utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach, tutaj zmniejsza się wydatki o 40000,00 złotych. Kwotę tą przenosi się na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą ptasia oaza przy ulicy Szpilmana w gminie Łomianki. Rozdział 905 ochrona 
powietrza atmosferycznego i klimatu, tu zwiększa się wydatki o kwotę 165000,00 złotych. Środki te 
zabezpiecza się na wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy Łomianki i nasza 
gmina znalazła się na liście beneficjentów województwa mazowieckiego w ramach dofinansowania z 
programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021. 
W ramach tego dofinansowania gmina uzyskała 50% kosztów kwalifikowanych tego zadania, które 
szacuje się na 250000,00 złotych czyli dofinansowanie otrzymamy w kwocie 125000,00 złotych. 
kolejny rozdział to rozdział 995 pozostała działalność, tutaj zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 
2000,00 złotych. Zmiany polegają na zwiększeniu, te zmiany dotyczą ICDS-u i polegają na 
zmniejszeniu wydatków na zakupach pozostałych usług 4000,00 złotych i tutaj zwiększamy 4000,00 
złotych natomiast zmniejszamy w paragrafie podróże służbowe krajowe 6000,00 złotych. Ostatni 
dział, w którym po stronie wydatków bieżących dokonywane są zmiany to jest dział 921 kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 921 09 domy i ośrodki kultury, tutaj zwiększamy wydatki o 
30000,00 złotych z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla centrum kultury. Zmiana ta związana 
jest z zabezpieczeniem wkładu własnego w realizowanych przez centrum kultury projektach. Jeżeli 
chodzi o wydatki majątkowe to wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę per saldo 172000,00 
złotych. Zmiany następują na poszczególnych zadaniach. W dziale 600 transport i łączność 
wprowadza się zadaniem do budżetu o numerze 2016/06 kompleksowa przebudowa dróg gminnych 
w kwartałach ulic siódmy kwartał. I ten kwartał mieści się w ulicach Wiślana, Długa, Graniczna, 
Kampinoska z okresem realizacji na rok 2021 i tu ustala się wydatki w kwocie 850000,00 złotych. 
Wprowadza się to zadanie do budżetu w celu wykonania przebudowy ulicy Słonecznej, której 
lokalizacja zawiera się w kwartale tych ulic oraz w celu wykonania w pierwszej kolejności 
przebudowy ulicy Żywicznej. Ulica Żywiczna posiada już decyzję administracyjną zezwalającą na 
realizację robót drogowych. Natomiast procedura uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej 
ulicy Słonecznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego wydłuża się z powodów administracyjnych. I 
żeby nie doszło do sytuacji takiej, że nie zdążymy zrobić Ulicy słonecznej można było w ramach tych 
środków zrobić ulicę Żywiczną. Natomiast tak gwoli przypomnienia ulica Słoneczna mieści się właśnie 
w tym kwartale ulic i z tego zadania 2016/06 pierwotnie była robiona dokumentacja na ulicę 
Słoneczną i Żywiczną. Kolejna zmiana jest na zadaniu 2021/10 rozbudowa ulicy Słonecznej. W 
związku z tym co powiedziałam wcześniej zamyka się zadanie inwestycyjne i przenosi te środki do 
zadania 2016/06. Kolejne zadanie, na którym dokonuje się zmiany to jest zadanie 2021/11 projekt i 
rozbudowa ulicy Łąkowej. Tutaj zmiany polegają tylko na zmianie nazwy zadania, które otrzymuje 
brzmienie projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy Dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą 
Warszawską. Zmiany dokonuje się w celu rozpoczęcia procedury formalno-prawnej rozbudowy ulicy 
Łąkowej z uwzględnieniem budowy ulicy Dojazdowej pomiędzy ulicą Warszawską i ulicą 
Strumykową. Kolejne zmiany dokonywane są w rozdziale 695 pozostała działalność i tutaj zadanie 
wprowadza się nowe 2021/32 utworzenie pasa ruchu dla autobusów, buspasa z gminy Łomianki do 



miasta stołecznego Warszawy. Ustala się okres realizacji tego zadania na lata 2021-2022. Ustala się 
łączne nakłady finansowe w kwocie 100000,00 złotych i plan wydatków na rok 2021 ustala się w 
kwocie 80000,00 złotych. To zadanie jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia z miastem stołecznym Warszawa o przystąpieniu do opracowania dokumentacji na 
budowę tego buspasa. W ramach tego zadania będzie podpisana umowa o dotacje z miastem 
stołecznym Warszawa gdzie miasto stołeczne będzie finansowało w formie dotacji w wysokości 
50000,00 złotych czyli w 50%. I w roku 2021 dotacja z miasta stołecznego będzie 40000, a w 2022 
roku 10000,00 złotych. Kolejny dział, w którym dokonywane są zmiany to jest dział 700 gospodarka 
mieszkaniowa, rozdział 700 05 gospodarka gruntami i nieruchomościami. I tutaj dokonuje się zmian 
na zadaniu 2015/27 pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne i zwiększa się to zadanie o kwotę 
100000,00 złotych i zabezpiecza się te środki na zakup działek pod drogi publiczne, na które zostały 
podpisane protokoły negocjacji. Kolejny dział to dział 754 bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa rozdział 754 10 komendy wojewódzkie. I tutaj zabezpieczamy środki na dotację dla 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu warszawskiego zachodniego. komendant powiatowej straży 
pożarnej wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą rozbudowa systemu łączności 
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. W ramach tego zadania Państwowa Straż Pożarna 
ma rozbudować system łączności radiowej poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń. 
Urządzenia te będą rozlokowane na terenie całego powiatu warszawskiego zachodniego i również w 
gminie Łomianki. Całość tej inwestycji szacuje Państwowa Straż Pożarna na kwotę około 140000,00 
złotych. Kolejne zadanie kolejny dział, w którym dokonywane są zmiany na zadaniach inwestycyjnych 
to jest dział 801 rozdział 801 04. I to jest zadanie 2017/20 projekt i budowa nowego przedszkola na 
terenie Dąbrowy Leśnej. Tu zmniejsza się wydatki 0 700000,00 złotych do kwoty 2500,00 złotych. W 
związku z tym, że wpłynęły oferty na budowę tego przedszkola i z otwarcia ofert wynikało, że mamy 
za mało środków zabezpieczonych na tym zadaniu. I w związku z koniecznością rozpisania kolejnego 
przetargu zmniejsza się środki w tym roku natomiast zwiększa się w roku 2022 gdzie będzie 
największe obciążenie dla budżetu na tej inwestycji. Kolejny dział, w którym dokonuje się zmian to 
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 900 05 ochrona powietrza 
atmosferycznego. Tutaj zwiększa się o środki w ramach gminnego programu wymiany pieców o 
100000,00 złotych do kwoty 200000,00 złotych. Następne zmiany są w rozdziale 920 działalność 
państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie. I tutaj zmieniamy nazwę zadania zgodnie z 
wcześniejszą uchwałą, które brzmiało przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 
na odcinku gminy Łomianki i gminy Czosnów zmienia się na modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w kilometrach 525 plus 000 minus 537 plus 400 w 
gminie Łomianki. Na tym zmienia się tutaj okres realizacji zadania na lata 2021-2023 gdzie w 2021 
zmniejsza się plan wydatków o 100000,00 złotych natomiast te 100000,00 złotych zostanie 
przesunięte w WPF-ie na rok 2023. Ś rodki te mamy zabezpieczone w budżecie jako dotacja dla 
państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie. Dział 900 rozdział 995 pozostała działalność 
zadanie 2021/23. Jest to zadanie orlik 2012 przy ulicy Warszawskiej 73 kontenery zaplecze. Tutaj 
zwiększamy wydatki na rok 2021 o 68000,00 złotych. W związku z otrzymaniem ofert w konkursie, 
które przewyższają znacznie środki, które mamy zabezpieczone w budżecie konieczne jest 
zwiększenie środków na tym zadaniu. Kolejne zadanie, które (...) kolejne zadanie, na którym 
dokonuje się zmian jest to zadanie 2021/33 oa za ptasia przy ulicy Szpilmana w gminie Łomianki. I 
tutaj tworzymy nowe zadanie z okresem realizacji na rok 2021. Ustala się plan wydatków w kwocie 
250000,00 złotych. Tutaj również marszałek województwa mazowieckiego ogłosił listę projektów 
zakwalifikowanych do dofinansowania i na tej liście znalazł się właśnie ten nasz projekt. 
Dofinansowanie na tym projekcie gmina otrzymała w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych 
czyli kwotę 125000,00 złotych. Poza tym w uchwale budżetowej dokonuje się zmian w planie 
rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych i zmiana dotyczy 
wydzielonego rachunku dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach gdzie zwiększa się dochody i 
wydatki w kwocie 3200,00 złotych. Dochody będą pochodziły z opłat od rodziców za udział dzieci w 
akcji "Lato w mieście 2021" natomiast po stronie wydatków środki w kwocie 3200,00 zostaną 



zabezpieczone na wydatki związane z zakupem niezbędnych artykułów do organizacji wypoczynku i 
wyżywienia dla dzieci w czasie akcji "Lato 2021". To są już wszystkie zmiany, które są w budżecie 
gminy Łomianki dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo. Proszę Pana Mateusza Krogulca Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie opinii komisji projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej 
zmiany w budżecie osobno.  
Kolejny Mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca komisja oba projekty zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 
dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Otwieram listę mówców. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Radna 
Agnieszka Zdunek bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo ja zgłoszę wniosek o dokonanie zmiany w tym projekcie uchwały. Wniosek ten 
brzmi następująco. Proszę o pozostawienie zadania 2021/10 z działu 600 o nazwie rozbudowa ulicy 
Słonecznej z kwotą przewidzianą do tej pory w budżecie czyli 850000,00 złotych i jednocześnie 
niewprowadzanie zadania 2016/06 tak? Przebudowa ulic w kwartale siódmym Wiślana, Graniczna, 
Długa i Kampinoska. Jeśli jest to konieczne to jednocześnie proszę o dokonanie odpowiednich zmian 
w WPF-ie ale nie wiem czy WPF w tym zakresie był zmieniany. Jak uzasadniam ten wniosek? Proszę 
Państwa proszę się postawić w skórze mieszkańców ulicy Słonecznej, którzy od wielu lat proszą o to 
żeby ta ulica była przebudowana. Ulica w tej chwili nie jest utwardzona to jest ulica pokryta leszem. 
Ulica, którą dojeżdża się do poczty w Dąbrowie, która mocno pyli. Mieszkańcy skarżą się na choroby, 
od wielu lat proszę urząd i wnioskują o dokonanie utwardzenia i przebudowy tej ulicy. Przez wiele lat 
toczyły się rozmowy w urzędzie nad uzgodnieniem projektu przebudowy tej ulicy. I w końcu pod 
koniec zeszłego roku i na początku tego roku okazało się, że projekt został uzgodniony, został złożony 
w starostwie. Udało się wpisać do budżetu odpowiednią kwotę, która ma wystarczyć na 
sfinansowanie budowy tej ulicy. No, mieszkańcy odetchnęli z ulgą w czerwcu miał się rozpocząć 
procedura przetargowa tak było zapewnione na początku roku kiedy rozmawialiśmy o budżecie i o 
finansowaniu tej ulicy, a i tymczasem w czerwcu zamiast rozpoczęcia procedury przetargowej 
okazuje się, że w projekcie zmian budżetowych następuje wykreślenie tej ulicy, tego zadania. 
Dziękuję (...) Ja jeszcze nie skończyłam.  
Kolejny Mówca 
Powiedziała Pani dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Ja jeszcze nie skończyłam. Dziękuję powiedziałam do Pana Radnego za podpowiedź. I oczywiście jest 
wprowadzane zadanie tak zwane ogólne tak czyli, że wprowadzamy kwartał ulic. Czyli wraca zadanie, 
które kiedyś było w budżecie. Te ulice w tym kwartale praktycznie poza dwoma czyli poza Słoneczną i 
Żywiczną zostały wykonane częściowo w poprzedniej kadencji częściowo w tej więc zostały do 
wykonania w Dąbrowie Leśnej właśnie te dwie ulice. A wyjaśnienie, że być może przedłuża się 
procedura administracyjna i być może nie zdąży się wykonać ulicy Słonecznej i wtedy zrobimy ulicę 
Żywiczną spowoduje natychmiastowy niepokój dlaczego ulica Żywiczna ma być zrobiona w pierwszej 
kolejności. Ja nie chciałabym żeby mieszkańcy jednej i drugiej ulicy teraz zaczęli się przerzucać, która 
jest ważniejsza i która jest pilniejsza do robienia. Ustaliliśmy na początku roku w budżecie, że w 
pierwszej kolejności zrobimy ulicę Słoneczną. Ulicą Żywiczną oczywiście się zajmiemy mam nadzieję 
w następnej kolejności. Tym bardziej, że wiemy że jest tam już też dokumentacja bo takie mam 
informacje. Pozwolenie jest ważne do 23 roku więc mam nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie ta 
ulica się również znajdzie. Próbowałam się dowiedzieć jakie to przeszkody stoją na tym żeby tą ulicę 
pociągnąć. Dlaczego ta procedura administracyjna się tak długo przeciąga. Dokumenty podobno 
zostały złożone do starostwa na początku roku więc pół roku to trochę długo. Podobno wszystkie 
dokumenty są w komplecie i obawiamy się jedynie tego, że jeśli decyzja zostanie wydana to być 



może będą protesty mieszkańców czy stron, które będą chciały tą decyzję podważyć. Z tego co ja 
wiem projekt był uzgodniony z mieszkańcami i zostały spełnione wszystkie ich postulaty w tym 
proteście i starostwo nie wniosło jakby nowości żadnych do tego projektu, a decyzji od starostwa nie 
można uzyskać właściwie z przyczyn niejasnych. Obecnie przebywa jakiś pracownik na zwolnieniu 
lekarskim więc myślę, że nie jest to powód dla którego należy skreślić zadanie z budżetu. Dlatego też 
wnoszę o to żeby to pozostawić żeby tą ulicę jednak zrobić. Przypomnę że jeśli też jeśli wydamy 
pieniądze na inną ulicę to ulica Słoneczna no w tym roku nie zostanie zrobiona, a chyba nie o to 
chodzi. I myślę, że nie należy stawiać tutaj jakiegoś takiego rywalizacji między jedną, a drugą ulicą. 
Już nie chcę mówić z jakimi komentarzami się spotkało właśnie ten ta próba zmiany bo myślę, że 
pominę to już milczeniem. Także proszę bardzo radnych żeby jednak po prosty tą poprawkę 
przegłosować dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Pan Burmistrz bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa ja chciałem się przyznać, że nie byłem dostatecznie przekonywujący w dyskusji z 
Panią Radną i nie byłem w stanie jej przekonać. W związku z tym chce się teraz zwrócić do Państwa, 
pozostałych Państwa Radnych. Wydaje mi się mnie jako mieszkańcowi Dąbrowy pomysł 
przedstawionych przez Panią Radną za nietrafny. Znaczy i dlatego tej zmiany, którą Państwu 
proponujemy jest tak żeby pieniądze, które ewentualnie mogą być zagrożone na tym zadaniu na 
jednej z tych ulic mogły być wykorzystane nadal na terenie Dąbrowy. Wydaje mi się, że to 
niebezpieczeństwo można różnie oceniać ale ono zawsze istnieje. Te 2 lata w urzędzie przekonały 
mnie, że jeżeli coś może się nie udać (...) To się zdarza (...) Ale ja się zwracam już do pozostałych 
radnych, także już Panią Radną już jakby (...) Tak. Szanowni Państwo moim zdaniem jeżeli jest jakieś 
niebezpieczeństwo to warto jest się zabezpieczyć. My nie rezygnujemy z walki o ulicę Słoneczną. My 
chcemy wyprowadzić bezpiecznik taki oto, że jeżeli się nie uda ze Słoneczną to szybko przeskakujemy 
do drugiej ulicy na tejże samej Dąbrowie. Mogę sobie wyobrazić, że Państwo Radni z pozostałej 
części Łomianek chętnie poprzecie taki wniosek bo on powoduje, że te pieniądze jeśli się nie uda ze 
Słoneczną powędrują do innej części Łomianek. Nie zdziwię się jeżeli byście taki wniosek poparli. 
Natomiast ja jako mieszkaniec Dąbrowy apeluje o to żebyście te pieniądze na Dąbrowie zostawili. 
Tam padły szczegółowe informacje dotyczące procedury. Ja bym może Pana Naczelnika Radosława 
Nowaka poprosił jeszcze o uzupełnienie bo to były ważne informacje tak (...) One były podawane 
oczywiście na komisji technicznej no ale większość z Państwa w niej nie uczestniczyła (...) Tak na 
budżetowej przepraszam.  
Kolejny Mówca 
Bardzo proszę Pan Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
Na wczorajszej komisji budżetowej było zadane pytanie w jakim okresie były przekazane dokumenty 
do starostwa o wydanie zgody na budowę. Wiadomo, że te dokumenty były niekompletne i zostały 
zwrócone do uzupełnienia i właśnie zapytanie dotyczy kiedy ponownie wróciły do Starostwa Powiatu 
Warszawskiego do wydziału architektury dokumenty o wydanie zgody na budowę ulicy Słonecznej.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, Szanowni Radni jeżeli chodzi o dokumentację złożoną do starosty do starostwa 
nie działa o przepraszam. Generalnie rzecz biorąc sprawę prowadzi w imieniu gminy projektant. 
Uzupełnia te dokumentację na bieżąco, nie otrzymał fizycznie postanowienia ponieważ wyprzedził 
starostwo przed wysłaniem takiego postanowienia o uzupełnienie. Jest w trakcie, uzupełnij wszystkie 
wymagane przez starostwo dokumenty. Jeśli chodzi o projekt ten projekt został złożony na początku 
tego roku i w tej chwili oczekujemy prawomocnej decyzji na realizację przebudowy ulicy Słonecznej. 
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie w połowie lipca powinniśmy mieć taką decyzję i możliwość 
wykonywania tej ulicy. Natomiast istnieje taka obawa i takie prawdopodobieństwo, że jeżeli decyzja 
ta w jakiś sposób zostanie oprotestowana lub ktoś złoży odwołanie od tej decyzji nie będziemy mogli 
zrealizować tego w tym roku. Dlatego zabezpieczamy się możliwością wykonania innej ulicy na 



terenie Dąbrowy poprzez zmianę nazwy zadania. Jeżeli chodzi o procedury no to nie widzimy tutaj 
zagrożenia w wydaniu samej decyzji natomiast obawiamy się, że decyzja może nie się prawomocna i 
możliwa do wykonania.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny Mówca 
Jak Państwo z nami słyszeli jest to kwestia poczekania dwóch tygodni tak na wydanie tej decyzji. Nie 
ma żadnego powodu, dla którego w tej chwili musielibyśmy zdejmować tą inwestycję, to zadanie z 
budżetu. A jeśli coś się wydarzy tak czyli będzie jakiś protest czy jakieś przedłużenie jeszcze 
postępowania administracyjnego. Świat się nie kończy, sesję są. Będziemy mieć sesję w połowie lipca 
prawdopodobnie tak nie wiemy jeszcze ale na pewno będzie w sierpniu. O tym gdzie powędrują 
pieniądze Panie Burmistrzu mam nadzieję, że zdecydują radni i to nie jest tak że musimy teraz ulegać 
szantażowi, że zaraz zabierzemy.  
Kolejny Mówca 
Proszę powiedzieć kto kogo szantażuje.  
Kolejny Mówca 
Pan Burmistrz szantażuje mnie (...) No jeśli się mówi, że tak jeśli zdejmiemy to zadanie to pieniądze z 
Dąbrowy zostaną zabrane gdzieś tam to jak to inaczej nazwać? Ale pomijając powiedzmy, weźmy 
słowo szantaż w cudzysłów.  
Kolejny Mówca 
Może przepraszam.  
Kolejny Mówca 
Więc no trudno jest w języku polskim takie słowo. Jeżeli więc coś się stanie z tą inwestycją te 
pieniądze wtedy mogą pozostać w środkach niewygasających. Mogą możemy ja pamiętam 
inwestycje, które się zaczynały czy przetargi, które się zaczynały we wrześniu i się przyciągały na 
następny rok. Jest ulica Fabryczna robiona też chyba, już tak któryś miesiąc tak przekracza jakby rok 
więc są pewne możliwości, instrumenty żeby ta inwestycja nie przepadła. Ja bardzo będę chciała 
żeby ulica Żywiczna była zrobiona i z całą pewnością będę o to wnioskować w przyszłorocznym 
budżecie, dlatego że jest to ostatnia ulica na Dąbrowie takiej tej powiedzmy centralnej do zrobienia. 
Z tym że na przykład istotna jest też, którą część Żywicznej i będziemy robić. W tej chwili wydanie 
tych pieniędzy ze Słonecznej na proponowany odcinek Żywicznej, który jest między ulicą Akacjową. 
Dla tych co znają warunki to wiedzą. Między ulicą Akacjową, a Kampinoską czyli tam gdzie jest nikła 
zabudowa, nikły ruch i właściwie możemy poczekać jeszcze ze zrobieniem tamtej części Żywicznej. 
Ważniejsza jest ta część Żywicznej uczęszczana od Akacjowej do Długiej gdzie kumuluje się ruch i 
jakby tam należałoby skierować w pierwszej kolejności środki finansowe na tamtą część Żywiczne 
więc jeśli mamy jakoś racjonalnie gospodarować finansami to zdecydowanie zostawmy ulicę 
Słoneczną, a Żywiczną też zajmiemy się w sposób racjonalny. Czyli od tej części, która jest bardziej 
uczęszczana, jest w centrum osiedla a nie wjedzie tam już bocznymi i opłotkami prawda w stronę łąk 
i ulicy Kampinoskiej. No i to tyle także bardzo proszę Państwa Radnych jeśli uznajecie moją 
argumentację za logiczną o poparcie mojego wniosku.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak  
Kolejny Mówca 
Ale tu widzę jeszcze ad vocem i Pana Michała Naftyńskiego.  
Kolejny Mówca 
No tak ale jeżeli tylko będzie ad vocent to nie będziecie mieli inni Państwo. Pan Naftyński też 
oczekuje w kolejce.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo nie ukrywam, że uporządkowanie budżetu w taki sposób w jaki teraz 
zaproponowaliśmy jest pewnym rozwiązaniem właśnie po to żeby nie powielać schematów bardzo 
trudnych, pandemiczny z zeszłego roku. Przypominam od marca do czerwca nie było żadnej sesji. Z 



przetargami ruszyliśmy w lipcu i w sierpniu. Sami Państwo narzekaliście, że musieliście podejmować 
decyzje o wydatkach niewygasających. Zadanie ulicy Słonecznej jest jednoroczne. Zadanie ulicy, 
zadanie kwartału siódmego bodajże tak Pani Haniu to jest kwartał siódmy? Siódmy, zawiera w sobie 
dwa projekty ulic. Ulicy Słonecznej i ulicy Żywicznej. Kwestia zrobienia fragmentu ulicy Żywicznej od 
ulicy Akacjowej do ulicy Łyżwiarskiej akurat zawiera się mniej więcej w kwocie przeznaczonej na ulicę 
Słoneczną. Chciałabym bardzo żebyście Państwo nie używali słów pod tytułem szantaż nie szantaż bo 
to nie o to chodzi. To jest kwestia wyprostowania tego co mamy w budżecie i zrobienia takiej 
ewentualnej furtki żebyśmy zdążyli jeszcze jeśli się okaże, że właśnie mieszkańcy wniosą jakiekolwiek 
protesty żeby mieszkańcy ulicy i sąsiedniej taką ulicę mieli zrobioną już teraz, a nie czekali na przyszły 
rok albo na jeszcze przyszły rok. Sami Państwo zarzucacie właśnie to, że inwestycje się przedłużają. 
No jeżeli Państwo zdecydujecie no to my oczywiście to przyjmiemy z pokorą i zrobicie tak jak sobie 
chcecie niemniej jednak jest to robione z myślą o mieszkańcach Dąbrowy Leśnej. Poza tym te dwa 
projekty były zrobione właśnie w zadaniu o kwartale siódmym i dobrze by było gdyby te dwa 
projekty były rozliczone z tego kwartału. Nie ukrywam, że poszliśmy na rękę Pani Radnej i 
wyciągnęliśmy ulicę Słoneczną z kwartału siódmego co ja teraz uważam za błąd, ponieważ w związku 
z tym że zdarzają się właśnie obstrukcje formalno-prawne, własnościowe jakiekolwiek czy 
pandemiczne jeśli chodzi o starostwo nie chcielibyśmy utrudniać zadań działań wydziałowi 
inwestycyjno-remontowemu. Jeśli chodzi właśnie o wykonanie również budżetu nie zmieniamy 
miejsca nie zmieniamy lokalizacji, zabezpieczamy się żebyśmy mogli wykonać, którąś z tych ulic 
jeszcze w tym roku. Jeśli Pani Radnej zależy na tym żeby jeśli będzie skucha terminowa tej ulicy nie 
robić proszę bardzo możemy tego nie robić. Jeśli Pan Radosław Nowak ma jeszcze jakieś coś do 
powiedzenia to bardzo poproszę, ja już wyczerpałam dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałbym jeszcze tylko dodać jeśli chodzi o kwestie z zakresu ulic. Tak jak Pani Radna to na 
początku wspomniała obydwie te ulice na tym zakresie, który jest przewidziany do przebudowy są te 
ulice gruntowe i przysparzają wielu aspektom takich uciążliwości w korzystaniu. Tak więc te odcinki 
stawiamy jako pierwsze do realizacji i chcielibyśmy mieć taką możliwość jeżeli do końca lipca nie 
otrzymamy prawomocnej decyzji na budowę i nie będziemy mogli realizować ulicy Słonecznej aby 
podjąć decyzję o zmianie po prostu zakresu jeżeli w sesji sierpniowej będziemy te wnioski próbować 
składać. Obawiam się, że żadna z tych inwestycji nie będzie mogła być zrealizowana ze względu na 
zbyt krótki okres do końca roku, a wiadomo że nawet nie chodzi o koniec roku, a tak naprawdę o 
połowę listopada kiedy już mogą zacząć się warunki zimowe to tyle.  
Kolejny Mówca 
Radny Jerzy Serzysko  
Kolejny Mówca 
Tak ale nie będę się wypowiadał w kwestii ważności, która z tych ulic jest ważniejsza. Zadałem 
pytanie kiedy poszły dokumenty do starostwa jako pierwsze i kiedy zostały przekazane ponownie po 
uzupełnieniu. Taka była przynajmniej wersja na wczorajszej komisji. Dzisiaj się okazało w 
wypowiedzi, że dokumenty poszły jeden raz i jakieś tam jakimiś kanałami uzyskano informację, że są 
niekompletne i uzupełniono. W dalszym ciągu ponawiam pytanie kiedy poszły dokumenty, komplet 
dokumentów znaczy do starostwa. Jest procedura w starostwie taka: składany jest komplet 
dokumentów włącznie z projektem, starostwo ma 30 dni na odpowiedź albo zatwierdzenie 
dokumentów albo wskazanie uwag o jakie elementy trzeba uzupełnić projekt. W danym przypadku 
brakuje mi tej daty ciągle kiedy poszły pierwszy raz czy do na początku roku jeżeli poprawek nie było 
to znaczy, że termin 30-dniowy biegł od początku roku. Może być obślizg z powodu pandemii tej 
pandemii załóżmy jeszcze miesięczny ale nie dłuższy. A nawet starostwo według mojego rozeznania 
stara się znaleźć jakąkolwiek uwagę żeby być czystym. Czyli, że 30 dni minęło 30 dnia dają uwagę 
załóżmy ten przysłowiowy przecinek, że źle odsyłają do petenta do uzupełnienia o przecinek na 
przykład dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Radna Agnieszka Zdunek  



Kolejny Mówca 
To znaczy jeśli mogę w woli wyjaśnienia Panie Radny. Starostwo ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku 
o pozwolenie na budowę, a w tym roku związku z covidem zawiesiło wszystkie terminy, które 
obowiązują. Także w zasadzie to terminy mogły być niedotrzymane w żaden sposób przez starostwo, 
Tak więc, a wniosek nasz został złożony w lutym tego roku z kompletnym projektem. Natomiast 
projektant uzupełnił dokumenty. Ostatnie dokumenty do starostwa wpłynęły dwa tygodnie temu 
uzupełniające (...)  
Kolejny Mówca 
W grudniu ubiegłego roku był złożony tak?  
Kolejny Mówca 
W lutym tego roku.  
Kolejny Mówca 
Proszę Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny Mówca 
 
Kolejny Mówca 
Ja mam pytanie dlaczego 1 lipca to jest taki deadline i jeśli nie będzie pierwszego lipca to nie będzie 
wcale?  
Kolejny Mówca 
Koniec lipca Pani Radna koniec.  
Kolejny Mówca 
Dobrze to przepraszam nie słyszałam (...) usłyszałam pierwszego lipca. I miałam coś do Pani 
Burmistrz ale już zapomniałam więc daruję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo proszę Pan Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Radni, Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Szanowni 
mieszkańcy dziękuję za to, że w końcu doczekałem na głos i mam tutaj mam kilka pytań. Jedno 
pytanie jest takie natury ogólnej do uchwały budżetowej i do jakby organizacji naszej pracy. Nie 
wiem dlaczego jest tak, że my siedząc tutaj na sali nie jesteśmy w stanie widzieć na ekranie tych 
słupków i tych wszystkich informacji. Badania naukowe pokazują, że mamy różne analizatory 
niektórzy lepiej słyszą, niektórzy lepiej widzą i dla mnie czytanie dokumentu ja wiem, że ja sobie 
mogę go pokazać ale pokazywanie go na ekranie i przechodzenie jak gdyby ułatwia pracę. To jest 
jakby wydaje mi się, że jesteśmy w XXI wieku i możemy robić to w ten sposób żebyśmy to widzieli. To 
jak gdyby prosiłbym żeby jeśli jest taka możliwość żeby takie rzeczy się działy bo to ułatwia nam 
wszystkim pracę to jest jedna rzecz. Drugie moje pytanie jest dostałem maila dzisiaj od koleżanki 
Agnieszki Zdunek Radnej i mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Dlaczego 
wniosek, o którym mówimy nie był poddany pod głosowanie w komisji? Ja z przyczyn zawodowych 
nie mogłam być na komisji więc jak gdyby nie jestem w stanie. Wydaje mi się, że generalnie wnioski 
składane przez radnych no powinny być w jakiś sposób głosowane więc pytanie dlaczego nie 
dlaczego w takim trybie musi się tutaj wjeżdżać, a nie przez komisję nie mógł być przygotowany 
wcześniej. Jeśli chodzi jeszcze o to co Pani Burmistrz mówiła bo ja przysłuchuję się temu bardzo 
wyraźnie. Ja uważam, że budowanie w ogóle poprawek do budżetu to jest i użyję świadomie tego 
słowa to jest szantaż emocjonalny w stosunku do radnych. Szantaż emocjonalny to jest właściwe 
słowo bo tu nie chodzi o szantażowanie nas w taki sposób, że no tak jak to jest szantaż, który się 
kryminalnie że tak powiem ściga. Ale jeśli Państwo przynosicie nam worek zmian, w których 90% 
zmian jest takich, że jeśli my ich nie uchwalimy to nie będzie na przedszkola, nie będzie na to nie 
będzie na tamto. A jest 10% zmian, których my nie chcemy zatwierdzić bo Państwo na przykład 
chcecie je sobie zmienić to nie można tego inaczej nazwać niż szantaż emocjonalny. To jest 
zmuszanie nas radnych do tego żebyśmy robili to czego nie chcemy robić właśnie wkładając 
pomiędzy rzeczy, które są dla nas istotne zmiany tych rzeczy, których nie chcemy uchwalić. Kiedyś 



koleżanka Sylwia Maksim-Wójcicka, która była tutaj radnym powiedziała, że powinniśmy każdą z 
poprawek do budżetu głosować osobno i wtedy byśmy wiedzieli dokładnie, którą my chcemy jaką 
poprawkę radni chcą wprowadzić do budżetu ale i poprawki nie chcą wprowadzić do budżetu. A 
Państwo nam przygotujecie pakiety i albo pakiet albo nic. Albo wóz albo przewóz. No moim zdaniem 
tego typu działań nie można inaczej nazwać niż szantaż emocjonalny. Czyli wracając do tego mojego 
pytania chciałem się dowiedzieć dlaczego wniosek nie został poddany pod głosowanie na komisji 
budżetowej. Ja poprę zdecydowanie wniosek koleżanki Agnieszki Zdunek. Uważam, że moje zaufanie 
do zmian, której rozszerzania zmiany nazwy i nie wpisywania pewnych rzeczy do do budżetu się już 
wyczerpało. Wyczerpało się w momencie kiedy głosowaliśmy na tej sali w reżimie covidowym, 
głosowaliśmy wniosek dotyczący wzięcia obligacji. Złożony wniosek żeśmy wpisali na co będą to 
obligacje. Byliśmy zapewniali, że one będą wzięte na coś jednego. Okazało się, że został wzięty na coś 
innego więc ja teraz jestem zdania, że wszystko powinno być zapisywane dokładnie na co ma być, a 
nie rozszerzane nie ogólniki bo potem zarząd może sobie przesuwać te pieniądze tak jak chce i robić 
pewne rzeczy zgodnie z tym co chce robić wbrew temu co chcą radni dziękuję (...)  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo ja mam tylko jedną propozycję. Rzeczywiście jeśli Państwo uważacie, że robimy 
coś wbrew Państwu składacie wnioski, głosujecie te wnioski my zrobimy wtedy przerwę. Jeżeli 
Państwo w większości podejmiecie decyzję, że decyzja o wniosek Pani Radnej Zdunek jest dla was 
czytelniejsza niż to, że chcemy mieszkańcom Dąbrowy Leśnej zostawić furtkę bezpieczeństwa przy 
tych wszystkich niedogodnościach, które mam od marca 2020 roku związanymi z działaniami 
powiatu, urzędów, wykonawców i naprawdę sporej grupy ludzi. Niemniej jednak bardzo bym sobie 
życzyła żeby Pan Michał Naftyński nie używał różnych słów dotyczących naszej działalności, które są 
dosyć obraźliwe to jest po pierwsze. Po drugie naprawdę nie działamy na szkodę mieszkańców 
gminy, nie działamy na szkodę Państwa Radnych. Nasze zmiany w budżecie są wynikowe. Wynikają z 
przeróżnych rzeczy, o których częściowo powiedział Pan naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów. I 
miło by było gdybyście Państwo te argumenty usłyszeli, a nie z założenia stwierdzacie, że my robimy 
tutaj Bóg wie co z budżetem. I chciałabym też Państwu Radnym wszystkim mimo, że Pan Michał 
Naftyński o to zapytał wszystkim Radnym Państwu przypomnieć, że w marcu 2020 roku zderzyliśmy 
się z pandemią. Nie z jakimś wypadkiem przy pracy czy czymkolwiek z pandemią. I my musimy się 
dostosowywać do obowiązującej rzeczywistości, a nie rzeczywistość ma się dostosowywać do 
naszego widzimisię. Moim zdaniem to co zrobiliśmy w 2020 roku przy pandemii przy braku 
czteromiesięcznej czteromiesięcznego braku zwoływania sesji przy uruchomieniu procedur 
przetargowych właśnie dopiero w lipcu zeszłego roku. Przy całym tym skomplikowanym procederze 
właśnie pandemicznym, braku pracy urzędów wszelkiego typu na zasadzie przedłużania terminów, 
rozporządzeń opowiadanych na konferencjach prasowych, do których dorabiano potem 
rozporządzenia. Uważam, że to co zrobiliśmy jako urząd wymagało bardzo dużej pracy pracowników, 
wszystkich pracowników urzędu i dzięki temu mogliśmy przeprowadzić inwestycje takie jakie 
przeprowadziliśmy. Chciałabym żeby żebyście Państwo pamiętali też, że obligacje zostały wzięte na 
planowane wydatki majątkowe. Mówiliśmy o tym na co bardzo będziemy chcieli przeznaczyć 
obligacje. A tak jak przypominam to nie ja się nie zbierałam przez 4 miesiące tylko rada miejska nie 
podejmowała decyzji. Byliśmy zamrożeni, a rok budżetowy trwa od stycznia do grudnia i nie 
ukrywam, że brak pracy czteromiesięczny bardzo utrudnił działania. I mimo wszystko mimo tego co 
się wydarzyło zrobiliśmy tak dużo w zeszłym roku i w tym roku pewne rzeczy, które ruszyły w zeszłym 
będą domykane. To tylko tytułem wstępu i ja mam do Państwa prośbę. Skoro zgadzacie się z 
wnioskiem Pani Agnieszki zagłosujcie za. Jeśli się nie zgadzacie zagłosujcie przeciw. Jeśli macie 
wątpliwości wstrzymajcie się. Nie chciałabym już więcej dyskutować na ten temat, ponieważ 
wszystkie informacje które Państwo otrzymaliście znaczy, o których mówiliśmy Państwo 
otrzymaliśmy. Od Państwa decyzji teraz zależy to co się stanie za chwilę. Niemniej jednak naprawdę 
weźcie pod uwagę to, że ostatnią rzeczą jaką robimy w urzędzie to mataczenie, szantażowanie, 
ukrywanie czegokolwiek. Szanowni Państwo my mamy nad sobą bardzo dużo jednostek, instytucji 



kontrolujących nas i uwierzcie ostatnią rzeczą jaką chciałabym tutaj spotkać i żeby moi pracownicy 
również taką odpowiedzialność ponosili i to właśnie za to o co nas oskarżacie dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo proszę Radna Magdalena Cłapińska.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję za głos. Ja miałam ten temat poruszyć później w wolnych wnioskach ale trochę nawiązuje 
do rozmowy na temat ulicy Słonecznej, ponieważ z jednej strony mówimy, że nie możemy 
wstrzymywać prac i chcemy zdjąć jedną ulicę żeby przełożyć fundusze na drugą. A z drugiej strony w 
marcu na sesji do budżetu daliśmy 500000,00 na przebudowę bieżni przy boisku, przy ICDS-ie i do 
dzisiaj przetarg nie został jeszcze do dzisiaj nie został przetarg napisany. Nie jest nawet ogłoszony. 
Nie ma go na BIP-ie chyba, że ja się mylę na to proszę Panie Naczelniku wyprowadzić mnie z tego 
błędu. Więc z jednej strony urząd mówi, że nie możemy wstrzymywać prac, a z drugiej strony sam 
sobie zaprzecza więc dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękujemy. Radny Mateusz Krogulec.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu Naftyńskiemu. Komisja ma prawo ale nie ma obowiązku 
opiniować wnioski zgłaszane przez radnych. Czy ma Pan jakieś jeszcze pytania?  
Kolejny Mówca 
No ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie.  
Kolejny Mówca 
A o co się Pan pytał? Chyba dokładnie o to.  
Kolejny Mówca 
Nie, pytałem dlaczego nie został poddany pod głosowanie. Bo to, że takie prawo Pan jako 
przewodniczący ma to ja sobie zdaję sprawę. Ja zadałem pytanie dlaczego. Nie czy miał Pan prawo.  
Kolejny Mówca 
W takim razie dogłębniej odpowiadając na Pana pytanie uważam, że rozwiązanie jakie zaproponował 
Pan Burmistrz Gawda jest po prostu lepsze dla Dąbrowy Leśnej. I tyle, to jest tak proste nic więcej.  
Kolejny Mówca 
Czyli to była Pana osobista decyzja. Podjął Pan decyzję, że to jest lepsze rozwiązanie i związku z tym 
nie pozwoli Pan przegłosować wniosku. Dobrze zrozumiałem?  
Kolejny Mówca 
Członkowie nie wyrażali woli głosowania tego wniosku. Zresztą może Pan wrócić sobie do nagrania i 
zobaczyć jak to wszystko wyglądało. Byłaby dyskusja na ten temat ale chciałbym Panu też 
przypomnieć, że komisja nie jest od zmian w budżecie tylko od opiniowania. I teraz jest rada miasta i 
teraz ma Pan prawo zagłosować za lub przeciw wnioskiem Pani Agnieszki. I to jest ten moment.  
Kolejny Mówca 
A czy jak rozumiem komisja wyraziłaby swoje zdanie czy chce czy nie chce wtedy gdyby głosowała 
ten wniosek. A Pan podjął jednoosobowo nie demokratycznie decyzję o tym, że nie podda Pan tego 
wniosku pod głosowanie. Zgadza się?  
Kolejny Mówca 
Ja skończyłem z Panem rozmowę dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa faktycznie nie będziecie się Państwo przepytywać jak w szkole przy tablicy. Bardzo 
proszę Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny Mówca 
To była bardzo ciekawa wymiana zdań bo z niej wynika, że nie warto przychodzić na komisję 
budżetową i przynosić tam zmian bo inni radni są niemile widziani. I tam komisja budżetowa sama 
obraduje. Jak członek komisji budżetowej z jakimś wnioskiem to wtedy można o tym porozmawiać 
ale jak inni radni będą coś chcieli to mogą się wypchać. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że przy tej 
drodze rozpoczęto prace zanim jeszcze ona była w budżecie. W budżecie pojawiła się pod koniec 



marca, a usłyszeliśmy przed chwilą że dokumenty zostały wysłane do starostwa pod koniec lutego. 
Dobrze słyszałem?  
Kolejny Mówca 
W lutym.  
Kolejny Mówca 
Tak. Więc jaki jest problem żebyśmy zostawili tak jak jest w budżecie i jeżeli Państwo będziecie 
uważali, że się nie uda to taką samą procedurę rozpoczęli nad inną drogą i potem do nas przyszli i 
powiedzieli: to minął miesiąc od rozpoczęcia potrzebujemy pieniędzy na tą inną drogę. Wtedy to się 
udało tak zaczęli państwową prace nad ulicą Słoneczną a po miesiącu dopiero rada miejska 
zdecydowała się o przyznaniu budżetu na tę pracę. Ja już nie wiem co z czego wynika. Czy to my 
kierujemy, czy to urząd kieruje nami. To jest wszystko bardzo skomplikowane ale wydaje mi się, że i 
tutaj to się też uda dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi Radnego Dawczyńskiego, który twierdził że najlepiej jakby 
każdy z wniosków umocować i nawet nazwisko wymienił jednej z radnej kadencji. Chyba trzy 
kadencję do tyłu faktycznie wtedy rada była zdania, że najlepiej jakby każdą zmianę w budżecie 
nawet przy budżecie rocznym głosować oddzielnie. Podjęto taką uchwałę, która poszła do 
wojewody. Niestety wojewoda uznał ją za niezgodną z prawem i unieważnił.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem się odnieść do tego co powiedziała Pani Burmistrz. Znaczy nie wiem bo tam zostałem 
posądzony o to, że kogoś obrażam. Ja tutaj n ie podnoszę głosu, nie krzyczę na innych radnych. Nie 
wydaje mi się żebym kogoś obrażał. Wydaje mi się, że jest to miejsce w którym możemy dyskutować 
po to się spotykamy. Zamykanie dyskusji, namawianie nas do tego żebyśmy mnie dyskutowali. 
Wydaje mi się, że to jak gdyby trochę mylimy rolę tutaj bo Pani Burmistrz jest tutaj jako gość. My 
jesteśmy organem nadzorczym nad urzędem. Jednym z tych organów, który nadzoruje i pouczanie 
nas notoryczne co mamy robić, jak mamy mówić, czego mamy nie mówić, czego nie mamy 
dyskutować. Tak jak było w przypadku uchwały dotyczącej wałów przeciwpowodziowych gdzie Pani 
Burmistrz wypowiedziała się, że powinniśmy albo przestać dyskutować tylko głosować. Uchwałę parli 
wszyscy no prawie wszyscy radni, jeden się wstrzymał. My się spotykamy tutaj żeby dyskutować. Tu 
jest miejsce żebyśmy mogli wymieniać się opiniami, żeby mogli zastanawiać się nad różnymi. Na 
komisjach już dyskutowaliśmy co się dzieje na komisjach i też skutecznie zostałem zniechęcony do 
przychodzeń na komisji. Zresztą tutaj przypomnę jeszcze jak już jestem przy głosie do Pana 
Przewodniczącego. Ja dobrze pamiętam, że Pan Przewodniczący na przykład przy sytuacji z liceum i 
debacie o liceum nie odczytał stanowiska, które były uchwalone na komisji też to sobie pamiętam. 
No to nie są fajne rzeczy także wydaje mi się, że jesteśmy po to tutaj żeby być transparentni, 
żebyśmy pokazywali co robimy, żeby nasi mieszkańcy mogli widzieć jakby co robimy i jak to się 
dzieje. No radni też patrząc się na to co robi urząd też chyba nie do końca, a przynajmniej nie 
wszyscy mamy takie poczucie, że rozumiemy to co robi urząd, że odczytujemy pozytywnie jego 
intencje, że jest jakaś przynajmniej doza nieufności. I stąd no chcemy zadawać pytania, szukamy 
różnych szczegółów no bo coś jest na rzeczy, że to zaufanie zostało w którymś momencie 
nadwyrężone. Także dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Panie Radny. Rada to organ stanowiący, a nadzorujący kontrolujący to jest komisja 
rewizyjna. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?  
Kolejny Mówca 
Ja jeśli mogę tylko odpowiedzieć tutaj na pytanie P ani Radnej a propo bieżni. Urząd przygotowuje 



procedurę przetargową i nie widzi zagrożenia terminu realizacji w tym roku. Jeszcze się to nie 
pojawiło na WIP-ie ale będzie.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? (...) Przepraszam nie kłócimy się. Agnieszka Radna 
Zdunek bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja mam jeszcze pytanie. Czy w tutaj Radny Skonieczny to też podniósł? Czy prace nad ulicą Żywiczną 
w tej chwili mogą trwać i trwają chociaż nie ma jej formalnie w budżecie bo została w jakimś tam 
momencie wykreślona w ramach czyszczenia budżetu. To chyba nie przeszkadza, że te prace nadal 
trwają i jeśli okaże się, że będą jakieś pieniądze lub też będziemy tworzyć przyszłoroczny budżet 
będziemy mogli od razu od stycznia rozpocząć procedurę przygotowania przetargu jeśli taka będzie 
wola rady oczywiście. Bo to wszystko zależy od stanowiska radnych, więc jak to wygląda jeśli chodzi 
o ulicę Żywiczną?  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Są Jeszcze jakieś pytania?  
Kolejny Mówca 
Czy mam udzielić odpowiedzi?  
Kolejny Mówca 
W takim razie proszę Panie Naczelniku.  
Kolejny Mówca 
Bez zabezpieczonych środków w budżecie nie jesteśmy w stanie ogłosić przetargu tak pokrótce. 
Wszystko jest przygotowane do tego aby móc wykonać ulicę natomiast nie możemy tego zrobić nie 
mając zabezpieczonych środków w budżecie. Jeśli nie będzie to zadanie wznowione nie będzie 
można zrealizować tej ulicy.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Panie Naczelniku. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak Agnieszka Zdunek (...)  
Kolejny Mówca 
Jeśli mogę doprecyzować czyli to jest wszystko kwestia wpisania ulicy Żywicznej do budżetu i może 
ona iść pod jakby własną nazwą czyli przebudowa, czy rozbudowa, czy remont ulicy Żywicznej. I 
pytanie moje jest czy chodzi o całą długość Żywicznej czy tylko o ten odcinek od Akacjowej do 
Kampinoskiej czy Łyżwiarskiej tak bo tu się dwa końce pojawiają. Pan Naczelnik już uciekł ale może 
zechce jeszcze wrócić.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Proszę bardzo.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo nazwa zadania ulicy Żywicznej to jest od Długiej do Kampinoskiej. Tak się nazywa 
zadanie. Kwestia środków przeznaczonych na Słoneczną wystarczy na ulicę od Akacjowej do 
Łyżwiarskiej. Ulica Żywiczna od ulicy Łyżwiarskiej do Kampinoskiej nie jest na razie brana pod uwagę 
niemniej tak się nazywa zadanie. Chciałabym żebyśmy rozróżnili również dwie rzeczy. Kwestia 
etapowania kwestia nazywania inwestycji. Ja chciałabym tutaj postawić kropkę, ponieważ uważam 
że no nie do końca jesteśmy w stanie się porozumieć, ponieważ jeżeli używamy doza nieufności 
kontrargumenty to ja tutaj już muszę powiedzieć pas dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
Jak chciałem wrócić jeszcze nie wrócić, a właściwie poruszyć temat ulicy Łąkowej. Sytuacja jest tak 
jakby w lustrzanym odbiciu ulicy Słonecznej z tym, że my występowaliśmy o modernizację czy 
przebudowę ulicy Łąkowej na odcinku od Brukowej w kierunku Góra Kowal. Urząd rozszerza ten 
projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykowo, a ulicą 



Warszawską. Zachodzi obawa, że to jest dużo większe zadanie i tego zadania możemy nie zdążyć 
zrealizować to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa bardzo istotna, że jednak wypadałoby 
konsultować z osobami, które zgłaszały ten projekt czy z zarządem osiedla, z osiedlem którego to 
bezpośrednio dotyczy dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę wobec wyczerpania listy mówców 
zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030 (...) Ale proszę Pani ja doskonale 
pamiętam Pani Radna zgłosiła wniosek do zmiany w budżecie i będzie głosowany, będą głosowane a 
teraz (...)  
Kolejny Mówca 
Zgłosiłam, że jeśli ten wniosek wpływa na zmianę w WPF-ie to proszę o uwzględnienie odpowiednich 
zapisów w WPF-ie. Ja nie wiem czy wpływa.  
Kolejny Mówca 
Pani radna (...) Nie wpływa. Proszę bardzo głosujemy. Czyli wieloletnią prognozę finansową. Kto jest 
za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał. Bryk Grzegorz. Pani Agnieszka Zdunek bardzo proszę o 
zagłosowanie. Dziękuję, stwierdzam że w wyniku głosowania 13 głosów za 3 przeciw, rada podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030. 
Szanowni Państwo teraz będziemy głosować wniosek o zmianę w uchwale budżetowej. Stwierdzam, 
że w wyniku głosowania 14 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się rada przyjęła wniosek w 
sprawie zmian w budżecie. Teraz głosujemy uchwałę.  
Kolejny Mówca 
Bardzo Państwu dziękuję w imieniu mieszkańców Dąbrowy Leśnej.  
Kolejny Mówca 
Teraz głosujemy uchwałę w sprawie zmiany w budżecie ze zmianami, z przyjętymi zmianami. 
Przepraszam pani przewodnicząca ja dostanę ten wniosek żeby prowadzić stosowne zmiany? (...) 
Dziękuję bardzo Pani Skarbnik tak się zapędziłam, że przecież teraz potrzebujemy przerwy 
przynajmniej pół godziny (...) 45 minut żeby Pani Skarbnik mogła wprowadzić zmiany do budżetu. 
Jeszcze raz przepraszam Pani Skarbnik.  
Kolejny Mówca 
Czy możemy w międzyczasie procedować pozostałe uchwały?  
Kolejny Mówca 
Nie, musimy czekać (...) Nie (...)  
Kolejny Mówca 
Składam wniosek żebyśmy procedowali(...) Pozostałe uchwały (...)  
Kolejny Mówca 
Tak, wyłączymy głosowanie.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo ja chciałam zaznaczyć, że jeżeli przejdziemy do następnego projektu no to jeżeli 
to jest debata nad raportem o stanie gminy Łomianki za rok 2020 ja nie wyobrażam sobie tej debaty 
bez Pani Skarbnik. Jeżeli Państwo decydujecie się na zmiany w budżecie to uszanujcie pracę 
pracownika urzędu miejskiego Głównego Specjalisty ds. Finansowy czyli Pani Hanny Dąbrowskiej 
Skarbnika Gminy. Jeżeli jest prośba 45 minut przerwy żeby to przygotować to po prostu to zróbmy.  
Kolejny Mówca 
Pani Skarbnik bardzo proszę o informację.  
Kolejny Mówca 
Ale Pani Skarbnik uczestniczy w tym bardzo (...) Czy możemy w takim razie poprosić Pani Skarbnik 
(...) Czy możemy poprosić Panią Skarbnik o to żeby miała znaczy czy możemy poprosić Państwa żeby 
Pani Skarbnik miała czas na wprowadzenie Państwa zmian? Dziękuję, szacunku (...)  



Kolejny Mówca 
Proszę Państwa ogłaszam 45 minut przerwy żeby Pani Skarbnik mogła przygotować zmiany w 
budżecie. Bardzo proszę o przerwę (...)  
Kolejny Mówca 
Ja tylko Pani Burmistrz powiem, że  
 
[przerwa w obradach]  
 
Przewodnicząca Rady 
Wznawiam obrady sesji. przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 
uchwały, w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 z wprowadzonymi 
zmianami. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu.  
Pan Radny 
Te zmiany usłyszymy?  
Przewodnicząca Rady 
No ale przecież nie, nie usłyszymy dlatego, że były powiedziane. Głosowaliśmy wniosek.  
Pan Radny 
To po czekaliśmy na ich przygotowanie 45 minut?  
Przewodnicząca Rady 
Został wprowadzony taki jak był wniosek, który żeś my głosowali. To proszę sięgnąć do tyłu.  
Pan Radny 
Czekaliśmy 45 minut na to, żeby stało się coś co jest nam niepotrzebne?  
Przewodnicząca Rady 
Panie Radny 45 minut czekaliśmy na to, żeby skarbnik wprowadziła zmiany do budżetu. A jakie 
zmiany? Takie jak 45 minut wcześniej głosował Pan Radny, przyjął te zmiany.  
Pan Radny 
Rozumiem, ale chciałbym zobaczyć jak wygląda teraz ta uchwała, bo to chyba no bo jeżeli ja 
rozumiem ja się nie upieram, że my musimy ją teraz odsłuchać, ale skoro nie musimy jej teraz 
odsłuchać to mogliśmy jej nie odsłuchiwać wtedy. I 45 minut temu, mogliśmy zagłosować i wierzyć, 
że Pani Hania dobrze zrobiła [?]  
Przewodnicząca Rady 
Rozumiem, że tu jest brak zaufania. Pani Skarbnik bardzo proszę odczytać zmiany.  
Pani Skarbnik 
Plan dochodów ogółem wynosi 197168543, 59 zł. Dochody bieżące 194861326,59. majątkowe 
2307181. Plan wydatków wynosi 227 5 900 3, 90 zł. Wydatki bieżące 180 2824704,90 zł. Wydatki 
majątkowe 37 934 299 zł. Tabela nr 2, dział 600, majątkowe 15082701 zł. Rozdział 616 w wydatkach 
majątkowych 150 2701 zł. Tabela nr 2A to jest tabela inwestycyjna. Dział 600, po zmianach 15082701 
zł, rozdział 616 150 270 1 zł. Zadanie 2016/ 0,6, które ma brzmienie: kompleksowa przebudowa dróg 
gminnych na kwartałach ulic, 7 kwartał, ul. Wiślana, ul. Długa, ul. Graniczna, ul. Kampinoska. Po 
zmianach jest 0 zł. Zadanie 2021/10. Rozbudowa ul. Słonecznej. Zadanie po zmianach 850000 zł. 
Uzasadnienie strona 4 uzasadnienia, zadanie 2016/ 06, kompleksowa przebudowa dróg gminnych 
kwartałach ulic. Ul. Wiślana 7 kwartał, ul. Wiślana, ul. Długa Graniczna i ul. Kampinoska, zmniejsza 
się plan wydatków o kwotę 850 do kwoty 0 zamyka się to zadanie i strona 5 zadanie 2021/10, 
rozbudowa ul. Słonecznej, zwiększa się wydatki w roku 2021 o kwotę 850 do kwoty 850000 zł. 
Dziękuję.  
Przewodnicząca Rady 
Dziękuję. przystępujemy do głosowania, panel jest czynny, bardzo proszę. Radny Tomasz Henryk 
Dąbrowski, nieobecny? Jest nieobecny, proszę wykreślić Pana Radnego Tomasza Henryka 
Dąbrowskiego z listy obecności. Stwierdzam, że w wyniku głosowania, 18 głosów za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się, 3 radnych nieobecnych. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 z przyjętych zmianami. Zamykam punkt 4 i 5 porządku 



obrad sesji. Przechodzimy do punktu 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2020. 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 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 obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w minionym roku a w 
szczególności odnosi się do realizacji polityki, strategii i uchwał rady. Jednym z jego elementów jest 
sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2020 roku. Pani Burmistrz raport o 
stanie Gminy za rok 2020, przekazała radzie w dniu 31 maja bieżącego roku. Raport ten został też 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. W debacie nad 
raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mają mogą zabierać głos. Zgodnie z artykułem 28AA, 
ustawa o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do Przewodniczącego 
Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Do biura rady w terminie 
regulaminowym wpłynął i wpłynęło tylko jedno zgłoszenie jednak nie spełniło dyspozycje artykułu 
28AA ust.6, ponieważ nie było poparte wymaganą ustawową liczbą podpisów. Bardzo proszę Panią 
Burmistrz o przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020.  
Pani Burmistrz Gminy Łomianki 
Szanowni Państwo ja podtrzymuje swoją decyzję z początku sesji czyli uważam, że uchwała składu 
orzekającego Regionalnej Izby w Warszawie, z 24 czerwca 2021 roku jest obowiązująca i uważam, że 
ten punkt na tej sesji nie powinien w ogóle mieć miejsca. Niemniej jednak do mieszkańców, którzy 
nas obserwują i którzy są na sali ja przedstawię ten raport o stanie gminy z podkreśleniem właśnie, 
że nie zgadzam się z procedowaniem tego punktu. Raport o stanie Gminy Łomianki 2020 będzie 
prezentowany tutaj przez panie z biura rady na ekranie, jeśli chodzi o slajdy. Raport o stanie gminy 
tak naprawdę został przez Państwa Radnych w 2020 roku uchwałą Rady Miejskiej bardzo 
szczegółowo określone i ta szczegółowość polega na tym, że dostosowanie się do Państwa zaleceń, 
do zaleceń Państwa Radnych w tym, że w tejże uchwale spowodowało to, że raport, który został 
zamieszczony na bipie [?] wynosi 196 stron. Jest to dosyć nieczytelne trudne do takiego zrozumienia 
bez wiedzy praktycznej, takiej merytorycznej stąd, stąd nasz pomysł był taki, żeby oprócz tych 196 
stron, którzy Państwo Radni dostaliście zgodnie z procedurami przygotowaliśmy, przygotowaliśmy 
slajdy i komentarze do tych slajdów streszczające właśnie to co w tym raporcie 196 stronicowy 
zostało opisane. Nie ukrywam, że będę się trochę podpierała tekstem komentarzy, które sobie 
przygotowałam. Niemniej jednak to też jest istotne dla naszej mieszkańców naszej gminy. Szanowni 
Państwo Radni, Szanowni mieszkańcy rok 2020 zdeterminowała pandemia. Nikt nie był na nią 
przygotowany było wiele niewiadomych. Gmina dostawała kolejne zadania od rządu bez 
zapewnienia funduszy, chorowaliśmy i baliśmy się o zdrowie i życie bliskich. Wielu ludzi teraz straciło 
pracę. Jakby tego było mało ówczesny Przewodniczący Rady postanowił, że radni nie będą 
podejmować decyzji. Przez 4 miesiące nie odbywały się sesji rady miejskiej, mimo wniosków 
składanych przeze mnie i część radnych. Na przekór trudnością minione roku, zrealizowaliśmy 
założenia budżetowe, pozyskiwaliśmy dofinansowania, rozpoczęliśmy inwestycje, a część już 
zakończyliśmy. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie zeszłorocznego 
budżetu. Jakie były nasze priorytety? Jest na slajdzie to są inwestycje, pozyskiwanie dotacji, 
edukacja, ekologia, realizacja zadań wieloletnich. O finansach gminy w tym czasie opowie państwu 
Pani Skarbnik Hanna Dąbrowska, Pani Skarbnik zapraszam. Ja jeszcze mam swoje Dziękuję.  
Przewodnicząca Rady 
Proszę nie przeszkadzać i nie komentować pod nosem, będziecie państwo mogli zabrać głos 
każdemu udzielą głosu, kto się zgłosi.  
Pani Skarbnik 
Dochody budżetu Gminy Łomianki za rok 2020. Pani Mario bardzo proszę. Zostały wykonane w 
kwocie 205694059, 25 zł to jest 106 ,14% planu, na dochody ogółem, na dochody ogółem składały 
się dochody bieżące, które zostały wykonane w kwocie 191203032, 60 zł i stanowiły 93% dochodów 
ogółem, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 14 4910 26, 58 zł i stanowiły 7% 
dochodów ogółem. Na zrealizowane dochody składały się dochody własne, które zostały wykonane 



117698610,11 zł to jest 57,22% dowodów ogółem. Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 
25273554 zł i stanowiła 12,29% dochodów ogółem natomiast dotacje wyniosły kwotę 62721895, 14 
zł i stanowiły 30,49% dochodów ogółem, najważniejsze źródła dochodów własnych, dochodach 
ogółem to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 
75792587 zł i stanowiły 37% dochodów ogółem, następnie największą pozycją w ramach dochodów 
własnych stanowił podatek od nieruchomości, który został wykonany w kwocie 17590066, 1 zł i 
stanowił 9% wszystkich dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne stanowią już niższy udział w 
dochodach ogółem, i tak na przykład udział w podatku CIT stanowią 1 21 % dochodów ogółem, 
podatek od czynności cywilnoprawnych 1 92 % dochodów ogółem, jeżeli chodzi o dochody bieżące 
to w strukturze dochodów bieżących, najistotniejszą pozycję stanowią udziały podatku dochodowym 
od osób fizycznych i stanowią one 40% uzyskanych wszystkich dochodów bieżących, kolejną pozycją 
są dotacje, które stanowią 25% dochodów ogółem bieżących, kolejna pozycja to dochody z tytułu 
podatków i opłat. Dochody te w strukturze dochodów bieżących, stanowią 19% i subwencja ogólna 
stanowi 13% wszystkich dochodów bieżących, natomiast udziały w podatku od osób prawnych 
stanowią 1% dochodów bieżących, jeżeli chodzi o wydatki do budżetu Gminy Łomianki za rok 2020 
zostały wykonane w kwocie 205723179, 90 zł i wydatki zostały wykonane 93,95% planu. Wydatki 
bieżące z kolei zostały wykonane w kwocie 172252002,17 zł i wynosiło to 93,90% planowanych 
wydatków, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 33 471177, 73 zł co stanowiło 94,20 
% planów. W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycją stanowiły wydatki na oświatę i 
wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, tutaj połączyłam te, te dwa rozdziały i stanowiły 
one 24,88% wydatków ogółem i zostały wykonane w kwocie 51176414,69 zł. Kolejną pozycję w 
budżecie po stronie wydatków to wydatki w dziale rodzina, które zostały wykonane w kwocie 46 628 
289,4 zł i stanowią 22,67% wydatków ogółem. Trzecią pozycją najistotniejszą po stronie wydatków. 
Są to wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska i wydatki w tym dziale zostały 
wykonane w kwocie 38417230, 69 zł i stanowią 18,67% wydatków ogółem. Wydatki na transport i 
tutaj w tym dziale mieszczą się również drogi, stanowiły 11,51% i były wykonane w kwocie 
23680276,0 7 zł. Administracja publiczna tutaj wydatki stanowią 10,17% wszystkich wydatków 
ogółem i 2020 roku zostały wykonane w kwocie 20916647, 74 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie według 
działów, to tutaj mamy wykres przedstawiający plan i wykonanie i tak w dziale oświata i wychowanie 
tutaj plan został wykonany 94,37%. W dziale rodzina tutaj plan został wykonany 99,70%. Dział 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan został wykonany 90,99% transport, łączność tutaj 
plan w tym dziale został wykonany w 96,51% i w administracji publicznej plan został wykonany 95, 
93%. W tych dziełach widzimy, że te wydatki są największe, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe 
wydatki to w dziale, po kolei rolnictwo i łowiectwo, tutaj wykonanie było w kwocie 9904,1 8 zł i były 
to 98, 65% planu. Natomiast jeszcze takich istotniejszych wydatków to dział 700 Gospodarka 
Mieszkaniowa, tutaj plan został wykonany w 81,68% i była to kwota 8519216, 2 zł. Pozostałe wydatki 
są jeszcze w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tutaj jeszcze mamy dosyć 
pokaźne wydatki w kwocie 3322315, 23 zł i plan był wykonany w 91,22%. Natomiast pozostałe 
wydatki są już to mniejsze dla budżetu na gminę. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to tutaj tych 
wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycję te wydatki stanowiły w dziale 900 i tutaj te wydatki 
zostały wykonane w kwocie 12515327, 51 zł. Kolejne dział w którym za wydatki, które zostały w 
wysokiej kwocie zrealizowane i ponosimy wysokie nakłady to jest dział 600 transport i łączności, i 
tutaj mamy właśnie drogi, w tym dziale wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 13670126, 
64 zł i stanowiły 98,10 % planu. Proszę państwa pytania będą na końcu, proszę sobie notować i nie 
przeszkadzamy Pani Skarbnik. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Kolejne wydatki. Konkretne pytanie 
będziemy wiedzieli o co pytać, akurat pamiętam [?]. Kolejna wydatki to majątkowe, które zostały 
zrealizowane wysokiej kwocie, to w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa i tutaj te wydatki zostały 
zrealizowane w kwocie 5742906, 14 zł i stanowiły 83, 63% planu. Pozostałe wydatki majątkowe w 
pozostałych działach to w dziale 750 to kwota 14872, 70 zł w dziale 754 to kwota 697 332, 83 zł w 
dziale 801 oświata i wychowanie 6140 35, 51 zł i i kultura fizyczna to wydatki były majątkowe 
wykonane w kwocie 19680 zł. Tak przedstawiają się wydatki i dochody zrealizowane w 2020 roku. 



Wynik budżetu stanowił deficyt, który wyniósł kwotę 29120, 65 zł. W roku 2020 zostały spłacone 
rozchody w kwocie 2906009, 24 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o przychody to tutaj, przychody uzyskane 
w 2020 roku to były przychody emisja obligacji komunalnej 2200000 z wolnych środków 7930939, 8 
zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków związanych z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych to była kwota 47655, 81 zł. Dziękuję bardzo.  
Przewodnicząca Rady 
Dziękuję Pani Burmistrz. Pani Burmistrz, przepraszam. Słyszymy [?] to mówi Janusz. A podmienić? 
Już.  
Pani Burmistrz Gminy Łomianki 
Ok. Szanowni Państwo to ciąg dalszy informacji dotyczącej raportu o stanie Gmina Łomianki za rok 
2020. Zadania samorządowe Gminy Łomianki. Na rozwój Łomianek na zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym mieszkańcom ich komfort, pracujemy wspólnie ze strażą miejską z zakładem Wodociągów i 
Kanalizacji z ośrodkiem Pomocy Społecznej integracyjnym Centrum Dydaktyczno- Sportowym z 
komunikacją miejską Łomianki i i łomiankowskimi instytucjami kultury czyli biblioteką i Centrum 
Kultury. Współdziałanie między nami pozwala na efektywny rozwój gminy, jako burmistrz nadzoruje i 
koordynuje działania jednostek gminy, które państwo macie wy tutaj wypisane na slajdzie, ale bez 
ludzkiej pracy nie mogłabym pójść nawet krok do przodu. Bardzo państwu, bardzo dziękuję. 
Następny slajd mówi nam o funduszach zewnętrznych o, które wnioskowali, wnioskowała gmina i 
otrzymała część z nich, na zadania realizowane dla naszych mieszkańców uzyskaliśmy ponad 
10000000 zł wsparcia finansowego. Gmina Łomianki otrzymała 1000000 złotych dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu miasto z 
klimatem, na projekt pod nazwą budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w 
Łomiankach. 28 grudnia 2020 roku podpisaliśmy umowę z Wojewodą Mazowieckim o 
dofinansowanie zadania pod nazwą rozbudowa ul. Fabrycznej długiej w Gminie Łomianki na kwotę 
8973321,7 0 zł z funduszu dróg samorządowych. 30 czerwca podpisaliśmy umowę o partnerstwie 
Gminy Łomianki z Wojewódzki, z województwem Mazowieckim na realizację projektu Mazowiecki 
program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Skorzystała na tym Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, jej uczniowie i kadra nauczycielska. Zakupiono komputerowy 
wraz z oprogramowaniem. Uczestniczyliśmy również w projektach Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. 
Gmina Łomianki uczestniczyła w obu naborach grantowych realizowanych przez centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, zdobywając środki zewnętrzne na sfinansowanie zakupu laptopów i tabletów dla 
wszystkich szkół podstawowych w gminie. 13 lipca podpisaliśmy umowy o udzieleniu pomocy 
finansowej ze środków województwa mazowieckiego, aktywizacja sołectwa Sadowa. Nietypowe 
lekcje ciekawe spotkania lokalna Inter ze wsparciem finansowym w ramach Mazowieckiego 
instrumentu aktywizacji sołectw Mazowsze 2020. Drugi program to budowa zielonego skweru przy 
Alei Chopina w Gminie Łomianki i ze wsparciem finansowym w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza, Mazowsze 2020. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
ochotniczej straży pożarnej Łomianki ze wsparciem finansowym w wysokości 100000 zł w formie 
dotacji celowej. Gmina Łomianki jest liderem partnerstwa na rzecz utworzenia zrównoważonej 
mobilności miejskiej dla obszaru funkcjonalnego warszawa-zachód z gminami Stare Babice, Izabelin, 
Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Zakroczym i Jabłonna. Opracowaliśmy strategię 
rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki. Dokument ten służy realizacji celów wynikających 
między innymi z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju krajowych RAM polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument był finansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego gepard 2 
transport niskoemisyjny część 2 strategia rozwoju elektromobilności. Dodam tylko, że wczoraj 
odbyło się online nowe spotkanie z Warszawą i gminami wokół Warszawy właśnie debatują, 



debatowaliśmy na temat i słonku [?] i tejże elektromobilności, czyli cały czas bardzo aktywni w tym 
zakresie. Otrzymaliśmy Grand na wsparcie procesów partycypacyjny w gminie w ramach projektu 
Wspólna Przestrzeń partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach od fundacji [?] Proces 
konsultacji społecznych nowego planu miejscowego dla terenu publicznego przy skrzyżowaniu ul. 
Cienistej i Rolniczej w Kiełpinie. Część z Państwa Radnych bardzo aktywnie brała udział w tych 
spotkaniach. Następny slajd to Zagospodarowanie Przestrzenne Gminy. Działania wydziału Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego są dosyć skomplikowane przy 
takim krótkim, krótkim streszczeniu niemniej jednak pozwolę sobie na taki trochę dłuższy 
komentarz. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2020 roku został opracowany i [?] 
3 plany miejscowe, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego planu obszaru osiedla 
Dąbrowa Leśna etap III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części 
sołectwa Dziekanów Nowy Etap II. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa zachodniej, Dąbrowa Leśna etap II. Wykonano 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łomianki w okresie 2016-2019 w 2020 
roku do Gminnego, gminnego zasobu pozyskano, w związku z decyzjami komunalizacyjnymi 26 
działek, w związku z aktami notarialnymi 50 działek, w związku z decyzjami zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej słynne zwidy 46 działek, w związku z podziałami nieruchomości w wynik 
podziału na wniosek właściciela 62 działki, w związku z aktualizacją [?] i budynków, dwie działki. 
Regulacja stanów prawnych działek drogowy, art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku, przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w 2020 roku wystąpiono do wojewody 
Mazowieckiego z 23, z 23 wnioskami o potwierdzenie przejścia z mocy prawa na własność gminy dla 
41 działek, art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami w 2020 
roku wystąpiono do skarbu państwa z 6 wnioskami o przekazanie w formie darowizny 14 działek na 
rzecz Gminy Łomianki. W 2020 roku w celu przez do regulowania stanów prawnych na podstawie 
umów cywilnych lub postępowań wywłaszczeniowy, nieruchomości przeznaczonych na planach 
miejscowych pod drogi publiczne na rzecz Gminy Łomianki zostały wydane 93 decyzję podziałowe z 
urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
wydzielających 110 działek pod drogi publiczne. Chciałam też przypomnieć to już poza, poza slajdem 
o tym, że pracę w zeszłym roku rozpoczęliśmy pracę i rozmowy ze starostwem, ze starostwem nasz 
powiat warszawski zachodni dotyczący przekazania działki przy ul. Brzegowej, zakończone sukcesem 
w tym roku. Kolejny slajd to inwestycje transport i bezpieczeństwo na zadania inwestycyjne 
wydaliśmy 33471177, 73 zł a teraz wydatki na inwestycje z tytułu infrastruktury wynoszą 23000443 
zł 422 zł [?] . Dokonano przebudowy ulicy na następnym slajdzie będą informacji już konkretne. 
Dokonano przebudowy ul. Długiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Wąskiej, koszt to 3040137, 95 zł 
zakres robót obejmował budowę nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami do 
posesji odwodnieniem i budowę chodnika. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjne i 
przebudowy oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej i wydaje mi się, że mieszkańcy 
Dąbrowy Leśnej, którzy korzystają z tejże ulicy zauważyli zdecydowaną poprawę komunikacyjną w 
tamtym rejonie. Dokonano przebudowy ul. Wspólnej koszt to 2100844, 78 zł zakres robót 
obejmował budowę nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego z wymianą gruntów 
słabonośnych, nieprzepuszczalnych wraz ze zjazdami do posesji systemem odwodnienia i budowę 
chodnika. Przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej gazowej oraz 
oświetlenia ulicznego. Dokonano przebudowy ul. Ogrodowej odcinek od ul. Warszawskiej do ul. 
Rolniczej koszt to 1734300 zł zakres robót obejmował przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni 
wraz z systemem odwodnienia i przebudową chodnika oraz zjazdów. Dokonano przebudowy ul. 
Krzyczkowskiego koszt to 1017160, 38 zł zakres robót obejmował budowę nowej nawierzchni, ciąg 
pieszo jezdny z kostki brukowej, betonowej wraz z odwodnieniem, przebudowę istniejącej sieci 
elektroenergetycznej. Na kolejnym slajdzie są kolejne drogi, dokonano przebudowy ul. Parkowej na 
odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Parkowej koszt tego zakrętu w zasadzie to 24 [?] 244 398, 89 zł. 
Przebieg ulicy na odcinku pomiędzy Przyłuskiego i 11 Listopada dostosowano do geometrii istniejącej 
jezdni, skrzyżowania z ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie 



drogowym wybudowana ul. Parkowa jest ciągiem pieszo-jezdny dwukierunkowym jednopasmowym. 
Dokonano odtworzenia konstrukcji drogowej ul. Pogodnej koszt 10000 zł dokonano utwardzenia 
poboczy wzdłuż osi ul. Pogodnej na odcinku od ul. Akinsa przy szkole do ul. Mickiewicza wzdłuż 
istniejącego ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Dziekanowie, oraz wykonano pobocza [?] wzdłuż ul. 
Pogodnej. Wykonano bezpieczne przejścia lokalizacji jest dużo a koszt to 103566 zł i zakres jest 
podany już w tej grubej księdze 196 stron, jeśli państwo potrzebujecie mogę przeczytać ale jeśli [?] 
się Państwo w Gminie Łomianki ulicami myślę, że zauważyliście zmianę. Modernizacja oświetlenia 
następny slajd, została wymieniona, zostały wymienione, wymienione oprawy na LED z 
wysięgnikami. I to jest też ul. Warszawska na odcinku od Wiślanej do brukowej wymieniono oprawy 
na LED z wysięgnikami oraz ul. Majowa 9, 22 Września, ul. Krótka tych ulic rzeczywiście jest dużo być 
może państwo nie zwracacie na to uwagi, bo wydaje się, że to jest tak dość od strony inwestycyjnej 
no wymaga to dosyć dużo pracy. Dokonano wymiany przewodów energetycznych w ul. Warszawskiej 
na odcinku od ul. Brukowej do Lwowskiej oraz ul Majowy, w ul. Majowej od kolejowej do stacji trafo 
w ul. Krótkiej, na ul. Warszawskiej na odcinku od Wiślanej do Staszica dokonano wymiany opraw LED 
na LED z wysięgnikami, na ul. Granicznej na odcinku od Akacjowej do Kampinoskiej dokonano 
montażu opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami wymieniono szafę sterowniczą oraz przewody 
izolowane w słupach oświetleniowych brzmi to dosyć skomplikowanie, a tak naprawdę bardzo 
ułatwia życie i daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom tamtych ulic. Kolejne inwestycje to szkoły 
i przedszkola i tak Szkoła Podstawowa w Sadowej to koszt 540000 zł będzie budowana szkoła 
podstawowa w systemie zaprojektuj i wybuduj w roku 2020 opracowano dokumentację techniczną, 
zabezpieczono środki w budżecie na budowę na okres a okres realizacji to rok 2021- 2022 
zainteresowani radni i rada sołecka z Panią Sołtys byli wczoraj właśnie na terenie budowy 
dokonaliśmy symbolicznego wbicia łopaty budowa ruszyła. Przedszkole w Dąbrowie Leśnej koszt 
22140 zł rozpocznie się budowa tego przedszkola przy ul. Piaskowej zaktualizowano dokumentację 
techniczną zabezpieczono środki a okres realizacji to rok 2021-2023, będzie również rozbudowany i 
zaadaptowany budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obieg 
użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsce aktywności lokalnej, wykonano 
program funkcjonalno-użytkowy a koszt tego programu to 16200 zł z czego, z czego są znajdują się 
tam też pieniądze z funduszu sołeckiego wsi Sadowa, za co bardzo serdecznie mieszkańcom Sadowej 
dziękuje. Kolejne inwestycje to gminne place zabaw między innymi gminne place zabaw no i inne 
dosyć istotne, zagospodarowana działkę przy ulicy przy Alei Chopina koszt 40 3600 zł powstał zielony 
skwer utworzona ścieżki i konstrukcja umożliwiająca odpoczynek mieszkańcom gminy. Nowy skwer 
jest nową zieloną przestrzenią publiczną udostępnioną nieodpłatnie dla mieszkańców i wszystkich 
zainteresowanych odwiedzających ten teren, skwer jest wyposażony w ekologiczne ciągi piesze, na 
uwagę zasługuje nietypowy charakter skweru oparty na drewnianej konstrukcji wyposażonej i w 
ścieżki i miejsce odpoczynku i myślę, że jeszcze teraz jest to dosyć skromny, skromna budowla mam 
nadzieję, że za rok, 2 bądź 3 krzewy i drzewa posadzone tam spełnią swoją rolę zgodnie z 
wizualizacjami zgodnie z projektem na razie po prostu trzeba poczekać. Dokonano rozbudowy placu 
zabaw przy ul. Rodziewiczówny koszt 135840, 41 zł przebudowa istniejącego terenu rekreacyjnego 
polegała między na budowie wiaty z zadaszeniem oraz pomieszczeniem gospodarczym i grillem, z 
betonowych płyt utworzono miejsce gry miejsce, do gry w szachy plenerowe dodatkowo na placu 
wyznaczono 2 strefy piłkarzyki integracji, oraz tenis stołowy. Zainstalowano również elementy małej 
architektury i to też wielkie ukłony dla osób zainteresowanych z Dziekanowa Leśnego, którzy bardzo, 
które te osoby bardzo aktywnie uczestniczyły w w planowaniu tegoż placu zabaw. Wybudowano halę 
pneumatyczną przy icds [?] koszt 1352722, 90 zł zamontowano powłokę pneumatyczną 
przykrywająca istniejący boisko raz [?], który ją utrzymują a także system nadmuchowy grzewczy, 
który zapewnia statykę obiektu. Zainstalowaliśmy, zainstalowaliśmy również awaryjny automatyczny 
system nadmuchowy i wewnętrzne oświetlenie ledowe. Halę zbudowano przy zainstalowaniu 
nowoczesnej technologii. Czasza skład dwuwarstwowej membrany oraz olinowania powietrze 
wtłaczane jest pomiędzy 2 powłoki co obniża koszty ogrzewania. Obiekt powstał by odciążyć inne 
hale sportowe, na które w okresie jesienno-zimowym jest bardzo duże zapotrzebowanie. Mamy 



nadzieję, że sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie i hala będzie w pełni wykorzystywana przez 
uczniów i mieszkańców naszej gminy. Doposażono park linowy, budowano przeszkody dla 
najmłodszych uczestników parku, czyli dostawiono, zamontowano elementy infrastruktury koszt 
118728, 49 zł. Kolejny slajd, kolejne place, świetlica miejska w Dziekanowie Leśnym na działce nr. 
191/4 u zbiegu ul. Marii Konopnickiej i Miłej. Projekt budowlany kosztował 36531 zł. Teren 
rekreacyjno-sportowy w Kiełpinie doposażono o dwie trampoliny, koszt 42127,50 zł. Przebudowano i 
zmodernizowano plac zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej lub 
Partyzantów w Dąbrowie Leśnej koszt 1011958 zł. Na terenie obiektu zostały zamontowane zabawki 
z wydzielonymi strefami dla małych i większych dzieci. Plac został wyposażony poza klasycznymi 
atrakcjami jak piaskownice, zjeżdżalnie, karuzela, bujaki czy huśtawki, w piramidę linową, z tubą do 
zjeżdżania oraz uwielbiane przez dzieci trampoliny i tyrolkę. w Strefie Sportu do której zaliczamy dwa 
wielofunkcyjne boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, kosza, badmintona oraz siatkówki zostały 
przygotowane stoły do gier planszowych a także stół do ping ponga. Na terenie nie zapomniano o 
dorosłych dla których została wybudowana altanka, grill, ławeczki do obserwacji pociech oraz 
przewijak. Zostało wykonane nowe oświetlenie terenu i nowe ogrodzenie. Dokonano modernizacji 
placu zabaw przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym koszt 187 994 zł. Na terenie placu zabaw 
został, zostały zamontowane zabawki wraz z nową bezpieczną nawierzchnią, oświetleniem oraz 
elementami małej architektury, wybudowano zabawki typu fabryka piasku, koparka, bujaki i 
huśtawki bocianie gniazdo, zestawy sprawnościowy, karuzela w kształcie kubełka, zestawy ze 
zjeżdżalniami oraz trampolina ziemna i myślę, że mieszkańcy ze swoimi pociechami korzystają z tych 
placów zabaw i myślę, że mogą być zadowoleni. Kolejny slajd to już sięgamy do dróg, drogi, szkoły, 
przedszkola, oświetlenie wybudowano nowe drogi ale również prowadzono prace remontowe koszt 
1533841, 78 zł no to jest kwestia równania dróg gruntowych, remontów nawierzchni bitumicznych, 
konserwacji infrastruktury odwodnieniowej, roboty brukarskie naprawcze, takie podstawowe rzeczy 
utrzymaniowe na ulicach. W szkołach przeprowadzono remonty i doposażenia koszt 136327 zł. Mam 
tutaj wyliczone co zostało zrobione w tych szkołach ale myślę, że jest to po prostu kwestia remontów 
takich i podstawowych i dodatkowych urządzeń czy zabawowych czy właśnie naprawa usterek. W 
przedszkolach z kosztem 159 936, 10 zł wykonano roboty budowlane związane z doposażeniem 
systemu wentylacji w agregaty chłodnicze, w przedszkolu przy Akinsa w Dziekanowie w przedszkolu 
samorządowym przy Konopnickiej 5 Wilkanowie [?] Leśnym wymaga, zrobiono remont, który był 
bardzo potrzebny, ponieważ musieliśmy się odseparować od dotychczasowego, od dotychczasowej 
współpracy ze szpitalem, dosyć dużo nas to kosztowało przygotowań, projektów, ale w końcu się to 
udało. Jeśli chodzi o oświetlenie to prace remontowe związane z oświetleniem w innych ulic 
wynosiły 13029,3 4 zł i ja też nie ukrywam, że mam nadzieję w przyszłości będziemy mogli pochwalić 
się wymiana oświetlenia również na LED-y nie tylko przy ul. Warszawskiej. Kolejne inwestycje to 
gospodarka komunalna, jest to remont cmentarza Komunalnego w Kiełpinie i remonty gminnych 
lokali mieszkalnych. Na cmentarzu komunalnym w Kiełpinie w minionym roku wykonano remont, 
polegający na uzupełnieniu alejek pieszych kostką brukową w wykonaniu nowych alejek w kwaterze 
E i są podane numery umów ale myślę, że to jest już mniej interesujące, ale kosztowało nas to 
33614,30zł a mieszkaniowy zasób Gminy na te remonty lokali przy ul. Fabrycznej 2 na kwotę 17 000 
przy Fabrycznej 2 w październiku listopadzie 11700 remont budynku rolniczego 224 81000 nastąpiła 
też wymiana pieca gazowego w budynku przy Kościuszki 10 na kwotę 9558 zł. Kolejny slajd to Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach spółka z o.o. działalność statystyki spółki w 2020 roku, ilość 
ścieków oczyszczonych odprowadzony wyniosła 1461139 m3 więcej niż w 2019 roku o 8, o ponad 
8%. Wyprodukowano 1164686 m3 wody a sprzedaż wyniosła 982 993 52 m3 a wzrost wzrost 
względem 2019 roku to ponad 6% więcej podpisanych umów na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków 422 na koniec 2020 roku 6765 umów mamy z mieszkańcami. Następny slajd, dotyczy 
projektu i budowy sieci, zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowe i kanalizacyjne na 
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na terenie [?] na terenie szpitala w Dziekanowie w 
Dziekanowie Leśnym na terenie Gminy Łomianki oraz na terenach skarbu państwa. Sieć 
wodociągowa około 2,02 km, sieć kanalizacyjna około ponad 1 km, sieciowe przepompowni ścieków 



dwie sztuki kwota 2667562, 50 zł źródła finansowania to środki własne pochodzące między innymi z 
dokapitalizowania spółki przez wspólnika oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego województwa 
Mazowieckiego. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, 
Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki. Sieć Wodociągowa to około 3 km, kwota 
1140148,50 zł źródło finansowania znowu, środki własne pochodzące między innymi z 
dokapitalizowania spółki przez wspólnika oraz z programu rozwoju i obszarów wiejskich na lata 
2014-2020. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Szymczaka Asnyka na odcinku od ul. Miłej 
do ul. Kolejowej [?] na odcinku od ul. Miłej do ul. Pogodnej, Miodowa, Wierzbowa, Norwida 
Słowackiego, Pogodna, Torfowa oraz w drogach dojazdowych do posesji przy ul. Miłej w której 
zakres wchodzi, i wybudowano około 4,8 km sieci kanalizacyjnej, 4,9 km sieci wodociągowej i jest 
jedna sztuka sieciowej po przepompowni ścieków. Wydaje się, że niby niewiele ale to są ogromne 
miliony, ogromne inwestycje trwające zresztą tak jak państwo widzicie jeśli przemieszczać a się po 
Łomiankach, że te remonty w 2000 i przebudowy i budowy w 2020 roku miały miejsce. Kwota 
umowy to uwaga 12 20000 8 zł i 66 zł brutto. Źródła finansowania to środki własne pochodzące 
między innymi dokapitalizowania spółki przez wspólnika oraz pożyczek z wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej i pożyczka z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej. 
Dodatkowo 5 sierpnia 2020 roku podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą budowa sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków w drodze dojazdowej do 
ul. Kościelnej drogi i jest tutaj wymienionych dużo takich dojazdowych dróg oraz budowa 
technologicznego przewodu tłocznego w ul. Wiślanej na odcinku od ul. Szczytowej do ul. 
Warszawskiej w której zakres wchodzi wybudowanie około 5, 8 km sieci kanalizacji, 4,6 km sieci 
wodociągowej i jedna sieciowa przepompownia ścieków, termin zakończenia realizacji wyżej 
wymienionych inwestycji przewidziano na czerwiec 2021 roku, kwota umowy niebagatelne 8 161050 
zł brutto. Źródło finansowania, znowu środki własne pochodzące między innymi kapitalizowanie 
spółki przez wspólnika oraz wnioskowanych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej kanalizacyjnej. Chciałaby do tej dodać bardzo 
wyraźnie, że wszelkie inwestycje drogowe możemy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą wiele 
lat temu przeprowadzać dopiero wtedy, kiedy jest infrastruktura podziemna wykonana, czyli tam 
gdzie można no to infrastruktura wodno-kanalizacyjna, tam gdzie nie mieści się kanalizacja to 
chociażby infrastruktura wodociągowa tak jak się to dzieje w Dziekanowie Bajkowym i na wszystkich 
węższych ulicach tam gdzie, tam gdzie się nie mieści już nam kanalizacja, niemniej jednak Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji jak państwo usłyszeliście sięga po dofinansowania z bardzo różnych źródeł. 
Następny slajd to straż miejska, tutaj chciałbym podziękować strażnikom miejskim za ich bardzo 
dobrą pracę taka mała prywatna, bo naprawdę nie wiem czy państwo zauważyliście zmianę w relacji 
Straż Miejska mieszkańcy, ja uważam to za ogromny plus dostajemy bardzo dużo pochwał za 
współpracę z mieszkańcami za bycie w gotowości dosyć istotnej a jeśli chodzi o zwierzęta to już w 
ogóle jest ogromny plus, bo zaoszczędziliśmy dzięki temu duże pieniądze, bo strażnicy miejscy po 
zaczipowaniu psów w latach ubiegłych są stanie bardzo szybko dotrzeć do właścicieli, ale do rzeczy w 
związku z ogłoszonym stanem pandemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej główne działania straży 
ukierunkowane były na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV 2. Strażnicy między 
innymi kontrolowali obowiązek poddania się kwarantannie lub izolacji obowiązek zakrywania ust i 
nosa przebywając w przestrzeni publicznej, nakazy i zakaz dotyczące poruszania się w komunikacji 
miejskiej, ponadto prowadzili działania informacyjne i ostrzegawcze związane z COVID-19, 
współdziałali w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, dystrybuowali maseczki ochronne, 
dowodzili posiłki i lekarstwa. Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zgodnie z poleceniem wojewody 
Mazowieckiego straż miejska rozpoczęła ścisłą i zakrojoną na szeroką skalę współpracę z policją a 
funkcjonariusze straży wykonywali zadania, których bezpośrednim dysponentem był komendant 
powiatowy policji. Pomimo szerokiego Spektrum zadań jakie straż miejska zrealizowała w 2020 roku 
nie odstąpiono od realizowania statutowych zadań wynikających wprost z zapisów ustawy o straży, o 
strażach gminnych. Strażnicy miejscy w roku 2020 przeprowadzili łącznie 7042 interwencje. Kontrole 



a były zaplanowane kontrole prewencyjne, wyznaczonych miejsc użyteczności publicznej a jeśli 
chodzi o ład i porządek publiczny to były działania prewencyjne mające na celu zapobieganie 
popełnianiu wykroczeń i przestępstw. Jeśli chodzi o ruch drogowy, zgłoszenia i interwencję 
podejmowane w stosunku do kierowców pojazdów niestosujących się do wytycznych ustawy, prawo 
o ruchu drogowym. Czynności przeprowadzane w stosunku do Właścicieli Nieruchomości 
niestosujących się do wytycznych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki do zadania komunalne i 
ochrona środowiska. Kontrole w oparciu o wytyczne ustawy o odpadach między innymi kontrolę 
sposobu jakości spalanego materiałów w domowych piecach. Bezpieczeństwo to czynności 
interwencji zgłoszenia, które mieszczą się w katalogu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony życia 
zdrowia i mienia mieszkańców, jeśli chodzi o te wspomniane zwierzęta odłowienie, zabezpieczenie 
udzielenie pomocy, przekazani właścicielowi i dostarczenie do ośrodka rehabilitacji umieszczenie w 
schronisku oraz kontrole dobrostanu zwierząt na terenie gminy. Infrastruktura, czynności 
ujawniające nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej przekazane zarządcą drogi lub 
bezpośrednio zabezpieczone przez patrol, ubytki w jezdni, chodniku zagrożenia dla ruchu 
drogowego, zniszczone elementy przydrożne, takie jak ławki, wiaty, przewody, znaki poziome i 
pionowe, słupki, progi zwalniające, sygnalizatory ze współpracą oczywiście z wydziałem inwestycji i 
remontów i referatem ochrony środowiska. Wystawiono 18 mandatów dotycząc ych 
zanieczyszczenia powietrza a tych kontroli było dużo, dużo więcej. Kolejny slajd to komunikacja 
miejska Łomianki, podstawowym przedmiotem działalności spółki jest jej udział jako operatora w 
zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Łomianek, wykonuje to poprzez 
świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy oraz realizując dowóz pasażerów 
do Warszawy, która stanowi główny cel podróży większości naszych mieszkańców. Realizując plan 
inwestycyjny w zakresie taboru przeznaczonego do obsługi kontraktu ZTM Warszawskim spółka w 
wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych zakupiła w roku 2020, 2 autobusy Solaris Urbino 12 4 generacji. Autobusy po uzyskaniu 
certyfikacji ZTM zostały wprowadzone do eksploatacji od listopada 2020 roku. COVID-19 też dotyczył 
bardzo spółki z początkiem roku od marca 2020, spółka znalazła się w obszarze oddziaływania 
centralnie decyzji dotyczących nowych wymagań w zakresie transportu i komunikacji miejskiej 
wynikających z przebiegu epidemii COVID-19. Dla komunikacji miejskiej wprowadzone zostały 
odgórne zapobiegawcze w postaci ograniczenia liczby pasażerów w autobusach, oddzielenia 
przestrzeni kierowców, przestrzeni pasażerskiej, systematycznej, codziennej dezynfekcji autobusów, 
zakupu materiałów i urządzeń do ochrony i dezynfekcji osobistej, stosowania zasady ddm czyli 
Dystans Dezynfekcja Maseczka. Spółka realizuje założenia ustawy o elektromobilności wspólnie z 
samorządem pozyskując autobusy elektryczne poprzez uczestnictwo w projektach opartych o środki 
zewnętrzne obecnie spółka eksploatuje 2 autobusy Solaris Urbino Electric, które są użyczone przez 
gminę. W ramach umowy z gminą spółka świadczy na jej rzecz usługi komunikacji zbiorowej 
obsługujących linie lokalne władze samorządowe postawiły przed spółką zadanie rozwoju sieci 
połączeń lokalnych, których priorytetem był dowóz dzieci do szkół rejonowych, znacie państwo 
doskonale autobusy jeżdżące właśnie po osiedlach w kolorach beżowo-zielonych. Spółka wykonuje 
przewozy dzieci niepełnosprawnych i obsługuje pod względem transportowym Urząd Gminy, 
zapewnia transport kombatantom. Następny slajd to sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport. 
Wydatki inwestycyjne na bezpieczeństwo przeznaczono 697 332, 83 zł placówki oświatowe 
kosztowały na 634035, 51 zł, ochrona środowiska 170940, gospodarka mieszkaniowa 5742906, 14 zł 
na sport wydano 1996213, 5 zł, rekreacja 52 5371, 40 zł, pozostałe inwestycje to 260956, 80 zł. 
Razem 10 milionów 1027755, 73 zł i teraz ze Spraw Społecznych w 2019 roku było głosowanie, 
głosowe na łomiankowski mechanizm partycypacyjny, który został wykonany w 2020 roku, ogłoszony 
został 2019 projekty realizowaliśmy w zeszłym roku. W łomiankowski mechanizm partycypacyjny 
2020 zgłoszono 242 projekty z czego zatwierdzonych formalnie oraz merytorycznie i przekazanych 
do głosowania zostało 151 projektów. Mieszkańcy wybrali do realizacji 45 projektów w 2020 roku 
środki sołeckie włączono do budżetu pilotażowego projektu ŁMP mimo, iż niektóre projekty 



mieszkańcy gminy Łomianki wybrali do realizacji w ramach ŁMP nie można ich było zrealizować ze 
względu na brak poparcia mieszkańców konkretnych sołectw, żeby uniknąć takich sytuacji w 
przyszłości łomiankowski mechanizm partycypacyjne rok 2022 nie przewiduję włączania środków 
sołeckich do budżetu ŁMP z tego powodu 9 projektów wybranych do realizacji w ramach ŁMP nie 
uzyskał poparcia mieszkańców sołectwa w trakcie zebrania sołeckiego, w związku z powyższym 
zostało zrealizowane 36 projektów. Jest to dosyć dużo do wyliczenia, jeśli państwo jesteście 
zainteresowani mogę wyliczyć, jeśli nie zapraszam do 196 stronicowej książeczki. Mogę te trzy 
główne, które są, mam na slajdzie tym wcześniejszym to są między innymi łąki kwietne, rondo przy 
ul. Brukowej, Osiedle [?] Powstańców Sołectwo Chopina, analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego z drugi [?] Dziekanowskiej i to jest projekt zgłoszony w ramach ŁMP 2019 przez 
mieszkańców osiedli Łomianki Baczyńskiego, Prochownia, Pawłowo, Sołectwo Łomianki Dolne. Nowe 
nasadzenia zieleni w około 40 drzew wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Warszawskiej 73. Bardzo 
dużo było historii dla ochotniczej straży pożarnej tych właśnie zadanie z ŁMP i to jest to, są aż dwie 
strony, dwie i pół. Dobrze ochrona środowiska i ekologia, możemy już przeskoczyć tutaj do tego 
slajdu, projekty finansowane ze środków gminy powiem tak społeczna świadomość problemów 
ekologicznych bardzo wzrasta coraz więcej osób zaczyna odczuwać skutki zanieczyszczenia 
powietrza, nadprodukcji odpadów czy ocieplenia klimatu, Gmina Łomianki od 2019 roku prowadzi 
wiele działań w zakresie ochrony powietrza i mikroklimatu, spośród takich programów istotne dla 
mieszkańców to jest między gminny program gromadzenia wody, mieszkańcy mogą się ubiegać o 
zwrot kosztów zakupu i montażu zbiorników naziemnych do zbierania wody deszczowej oraz 
budowy przydomowych ogrodów deszczowych w pilotażowym programie zgłoszeń było tak wiele, że 
limit dotacji osiągnięto w 2 dni. W 2020 roku zielona 44 dotacja w bieżące wnioski można składać do 
31 sierpnia do czego bardzo, bardzo serdecznie namawiam. Kolejny program to Gminny Program 
Wymiany Pieców, dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach 
ograniczania niskiej emisji w latach 2019- 2020 przyznano 45 dotacji w tym roku wnioski można 
składać do 15 września. Gminny program usuwania azbestu termin składania wniosków o 
dofinansowanie demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest, azbest minął 15 maja ja tutaj 
chciałam tylko dodać, że w związku z pandemią, która wybuchła w marcu 2020 roku bardzo dużo 
osób, które wcześniej były zainteresowane tymi programami odłożył o to na czas kiedy będzie dużo 
bezpieczniej, stąd właśnie są takie a nie inne dane jeśli o wykorzystanie środków i o osoby, które z 
tych programów skorzystały w tym roku jest już odrobinę bezpieczniej, przynajmniej z punktu 
widzenia mieszkańca i do referatu Ochrony Środowiska zgłasza się coraz więcej chętnych na 
współpracę, jeśli chodzi o te programy. Pozostałe działania to wymiana elektro śmieci na sadzonki 
kwiatów i ziół, 20 czerwca tego roku, ja wiem, że jest raport zeszłoroczny zresztą widać zdjęcie z 
zeszłego roku ale w tym roku 20 czerwca również mieliśmy takie ekopiknik i muszę państwu 
powiedzieć, że jestem zachwycona współpracą z mieszkańcami bo są żywo zainteresowani tym, żeby 
te elektro śmieci trafiły w odpowiednie miejsca do kontenera a nie gdzieś do Rowów czy lasów i to 
jest bardzo budujące, ta świadomość, ta świadomość mieszkańców i teraz tak, gminny program 
wymiany pieców z roku na rok zwiększa one są dotacji kwoty na wymianę przez mieszkańców pieców 
centralnego ogrzewania zasilanych na paliwa stałe, tym samym co roku podwaja nam się liczba 
mieszkańców, którzy dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy wykonują inwestycje pozytywni w 
pływający na czystość powietrza na terenie gminy. W roku 2018 było 8 wniosków na kwotę 44334, 
41 zł, w roku 2019 było 17 wniosków na kwotę 113 939, 22 zł a w roku 2020, 28 wniosków na 
188300 zł i tutaj, znaczy powiem tak, że chodziło po prostu o pokazanie kwot i chętnych do wymiany 
świadomość wzrasta, ludzie korzystają z tych programów i wymieniają kopciuchy na ekologiczne 
źródła ciepła. Gminny program gromadzenia wody to nowa inicjatywa urzędu, cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców i myślę, że myślę, że część z państwa radnych również z tego 
programu skorzystała, został on wprowadzony w sierpniu 2020 roku dofinansowanie wynosiło do 
80% kosztów zakupu montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji wody 
deszczowej. Dofinansowano w 2020 roku, 50 inwestycji w tym zakresie. W kwietniu 2020 roku udało 
się podpisać wieloletnie porozumienie z miastem stołecznym Warszawą w ramach odławiane na 



terenie Łomianek psy i koty bezdomne są przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt na 
Paluchu, które zapewnia dużo lepszy standard życia dla tych zwierząt i większe są szanse na adopcję i 
to jest temat, który był od wielu lat podnoszony przez organizacje społeczne i opiekunów 
społecznych zwierząt KDS do spraw zwierząt bardzo był zadowolony z takiego działania, 
porozumienie z Warszawą rzeczywiście jest dla Łomianek bardzo korzystny dzięki temu 
porozumieniu bezdomne zwierzęta trafiają do miejsca gdzie prężnie działa adopcja i wiele z tych 
zwierząt ma szansę znaleźć nowy dom, w tym roku również takie porozumienie z Warszawą 
zawarliśmy. W roku 2020 udało się bardzo znacznie ograniczyć liczbę oddawanych do schroniska 
zwierząt bezdomnych, a udało się to dzięki prowadzonym przez gminę w ciągu ostatnich lat akcją, 
między innymi akcja darmowego czipowania zwierząt właścicielskich przeprowadzony w 2019 roku 
kilkukrotny akcje darmowego czipowania psów i kotów na terenie Łomianek, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem mieszkańcom, mieszkańców w tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy 
ich kontynuować ale na pewno do tego wrócimy, jak tylko będzie można rozpoczęta, rozpoczęliśmy 
w 2020 roku akcję sterylizacji psów i kotów właścicielskich, ograniczyliśmy właśnie te odwożenie 
zwierząt wyłap anych dzięki straży miejskiej właściciele części przychodzą i odbierają odbierają 
zwierzęta tutaj na miejscu nie muszą jeździć aż na Paluch powyższe działania spowodowały to że 
została ograniczona liczba zwierząt bezdomnych na terenie gminy i dla przykładu w roku 2018 
wyłapano i oddano do schroniska 53 psy bezdomne, w 2019 wyłapane i do nas i oddano do 
schroniska 55 psów bezpańskich, a w roku 2020 wyłapano i oddano do schroniska tylko 16 psów 
bezdomnych i 8 kotów więc , wyobraźcie sobie państwo oszczędności dla gminy właśnie poprzez te 
akcje społeczne i przez współpracę straży miejskiej z mieszkańcami na terenie gminy. Z roku na rok 
sukcesywnie udaje się dokonywać nasadzeń coraz większej liczby nowych drzew na przestrzeni 
publicznej w 2019 roku na sadzono 40 sztuk, w roku 2020, 80 sztuk w 2020 po raz pierwszy na 
terenach publicznych Gminy Łomianki założono łąki kwietne obsiano nimi ponad dwa i pół tysiąca 
m2 powierzchni. Mam nadzieję że 2021 rok będzie jeszcze korzystniejszy pod tym względem. Kolejny 
slajd to fundusze sołeckie i fundusze sołeckie tak jak państwo widzicie wynoszą odpowiednio wieś 
Sadowa 58 699, 76 zł [?] to 37 604,18 zł, Dziekanów Polski 54798, 49 zł. Szanowni państwo ja muszę 
jedną rzecz, przepraszam przerwę bo muszę jest już po godzinie 21:20 a obiecałam, że o 21:00 
pozwolę sobie podziękować państwu urzędnikom, ponieważ mnie obowiązuje kodeks pracy jako 
pracodawcy a państwo urzędnicy muszą niestety mieć odpowiedni czas odpoczynku przed 
przyjściem jutro do pracy, więc państwo urzędników zapraszam jutro godzinę później a dzisiaj już 
możecie opuścić salę, salę obrad, ponieważ wszystkie informacje, które tutaj będą przekazane myślę, 
że jesteśmy w stanie dopowiedzieć już sami więc bardzo, bardzo Państwu dziękuję za obecność za 
wsparcie widzimy się jutro w pracy, tylko pamiętajcie godzina później bo ta 21:00 już minęła. Nie 
chciałabym żeby coś, słucham? Pracownicy biura rady też? Niestety pracownicy biura rady będą 
mieli dłuższą przerwę jutro z przyjściem do pracy odbiór godzin nastąpi na pewno, więc bardzo 
bardzo Państwu dziękuję. Właśnie na tym polega też Szanowni państwo praca urzędnika, że musimy 
się dostosować bardzo ściśle do wymowy, tylko to wymyka wynika z kodeksu pracy 10 godzin 
przerwy dokładnie bardzo, bardzo wam dziękuję Moi drodzy. A ja za chwilę dokończę informację 
dotyczącą raportu o stanie gminy dobrze, że zerknęłam na zegarek. My w kontakcie jak przed 8:00 
do pana zadzwonię, nie ma sprawy, to ja będę kończyć takim razie. Dziekanów Polski z kwotą 54 798, 
49 zł w Sadowej, Sadowej inwestycje polegały inwestycje i pewne projekty polegały na warsztatach 
edukacji dla niepełno sprawnych, rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej na obiekt o 
funkcjach przedszkolnych oraz miejsce aktywności lokalnej, doposażenie dla OSP w Dziekanowie 
Polskim, zakup wiaty edukacyjnej, ławek i stołów składanych do szkoły podstawowej, montaż i 
demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych, festyn rodzinny dla mieszkańców, dotacja 
celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno- sportowo-e dukacyjnych, 
upowszechnianie idei samorządowej, uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z nowymi 
nasadzeniami wokół szkoły podstawowej, wokół szkoły podstawowej do Sadowa. Dziekanów Nowy 
upowszechnianie idei samorządowej, dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizacji imprez 
kulturalno-sportowe- edukacyjnych, świąteczne iluminacje, podniesienie wartości bojowej OSP 



Dziekanów Polski, przeciwdziałanie epidemii w szkole podstawowej w Dziekanowie Polskim, 
wykonanie elementów małej architektury Gminnej. W Dziekanowie Polskim natomiast było tak, 
zakup biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej, doposażenia OSP w Dziekanowie Polskim, utrzymanie 
gotowości bojowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz doposażenie pracowni komputerowej w 
szkole podstawowej, zakup montaż i demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie wiaty rowerowej 
przy szkole podstawowej, przygotowanie i montaż tablic historycznych Dziekanowa Polskiego i tutaj 
bardzo serdecznie państwa radnych zapraszam na kilka miejsc gdzie wiszą tablice historyczne na 
pewno Dziekanów Polski i na pewno Kiełpin ale to myślę, że jest dostępna informacja na każdym, na 
każdym naszym serwisie informacyjnym. Ciąg dalszy funduszu sołeckiego czyli teraz Dziekanów Leśny 
z kwotą 58 835, 16 zł, Dziekanów Bajkowe 58 398, 18 zł, Kiełpin 58665,12 zł, Kępa Kiełpińska 58398, 
18 zł, Łomianki Dolne 34856, 98 zł i Łomianki Chopina 58751, 7 zł. W Dziekanowie Leśnym nastąpiła 
modernizacja placu zabaw przy ul. [?] . Doposażenia SP w Dziekanowie Polskim, doposażenie 
przedszkola samorządowego nr 2, doposażenie szkoły podstawowej, montaż i demontaż iluminacji 
bożonarodzeniowych, dotacja celowa dla centrum kultury na organizację imprez kulturalno- 
sportowo- edukacyjnych. W Dziekanowie Bajkowym wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci 
szukanie jajek wielkanocnych, zakup wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim budowa wiaty na 
rowery dla uczniów szkoły podstawowej, środki na działalność rady sołeckiej, wynajem magazynu 
pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do sołectwa, poprawa bezpieczeństwa ogółu 
mieszkańców sołectwa poprzez zakup latarni solarnych. Kiełpin, ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu 
jezioro kiełpińskie, zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw, piknik sąsiedzki 2020, 
utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw, zakup przedłużaczy i listew 
przepięciowych. Kępa Kiełpińska, upowszechnianie idei samorządowej, podsypywanie, 
wyrównywanie dróg na terenie sołectwa, kształtowanie bezpieczeństwa i estetyki sołectwa, a w 
Łomiankach dolnych impreza integracyjna, choinka w Łomiankach dolnych, analiza hydrologiczna 
zlewni cieku wodnego strugi Dziekanowskiej, Ptasie Miasto czyli skrzydlate domy, położenie 
destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwalenie na ulicy brzegowej to było wpisane w 
funduszu sołeckim to jest powiązane z inwestycją teraz wodno-kanalizacyjną, która ma się tam 
rozpocząć, ale to nastąpi na pewno. Wykonanie projektu lub wznowienie projektu kompleksowej 
budowy ul. Wiślanej, informowanie mieszkańców o obszarze sołectwa, organizacja imprezy 
integracyjnej dla mieszkańców sołectwa. Łomianki Chopina, rozbudowa monitoringu w sołectwie, 
park sąsiedzki, zakup dwóch kompletów strażackich ubrań ochronnych, podniesienie wartości 
bojowej OSP Łomianki, upowszechnianie idei samorządowej, jeśli chodzi o oświatę i edukację, gmina 
prowadzi 6 szkół podstawowych i 4 przedszkola łącznie zapewniając naukę i opiekę 2960 dzieciom 
wydatki na oświatę stanowią największą pozycję w budżecie gminy i to wynosi 47469734 ,78 zł poza 
subwencją otrzymywaną na ten cel przeznaczamy na publiczne szkoły i przedszkola z własnych 
środków około 25000000 zł przeznaczamy dodatkowo poza subwencję, w związku ze stale rosnącą 
liczbą dzieci w 2020 roku rozpoczęto proces inwestycyjny dotyczący nowej szkoły podstawowej w 
Sadowej i były przygotowania już w 2020 roku do pozyskania działki na ul. Brzegowej od starostwa 
Warszawskiego Zachodniego. Biblioteka w 2020 roku z funduszy gminnej dotacji biblioteka kupiła 
2780 nowych książek, 71 gier planszowych w tym 30 w ramach budżetu partycypacyjnego, 499 
audiobooków, 75 filmów DVD, uruchomiono katalog eBooków, książek elektronicznych i 
skatalogowane 699 tytułów pozycji książkowych, zarejestrowano 3808 czytelników, wypożyczono 
7377 8 pozycji bibliotecznych, uruchomiono książko, książko kramik aby bezpiecznie obsługiwać 
czytelników w czasie pandemii bo też chciałam właśnie powiedzieć, że biblioteka była wielokrotnie 
zamykana z powodów właśnie epidemicznych a mimo to, mimo to właśnie bardzo dobrze poradziła 
sobie taka pracownicy biblioteki jest tym, żeby jednak ludzie mogli wypożyczać książki. Biblioteka 
otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 16 250 zł a jeśli mogę 
dodać coś jeszcze o bibliotece to wczoraj Pan Burmistrz był w Ożarowie Mazowieckim na takim 
spotkaniu bibliotekarzy z naszego powiatu i nasza biblioteka otrzymała bardzo duże wyróżnienie, 
jeśli chodzi o działania na rzecz mieszkańców naprawdę to jest tak dobra informacja, że zapraszam 
do skorzystania z informacji na stronie bo warto, warto promować naszą bibliotekę, korzystać z niej i 



tyle to jeśli pan chce chwilkę. To najlepsza biblioteka z bibliotek istniejących na terenie powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w szereg statystyk wyraźnie na to wskazuje, nikt spośród zebranych co 
do tego wątpliwości. Możemy być możemy być dumni z naszych, z naszych satelickich właśnie tutaj 
instytucji. Centrum Kultury w Łomiankach, w 2020 roku w ofercie znalazło się 60 różnorodnych zajęć 
cyklicznych z oferty kulturalnej skorzystało około 70000 osób łączna liczba wydarzeń to 1922 
dofinansowanie projektów to 165 tysięcy nowe projekty to łomiankowska orkiestra kameralna, 
współpraca z filharmonią narodową, kultura w sieci modernizacja przestrzeni Centrum Kultury, 
dofinansowanie projektów to 165000 w tym projekcie zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń 
kulturalnych w Centrum Kultury w Łomiankach, niedzielę z kulturą, spotkania z kulturą, 
fdoinansowanie związku artystów wykonawców stoart [?] powstanie łomiankowski orkiestry 
kameralnej również mam nadzieję, że mieszkańcy i państwo radni uczestniczycie właśnie w takich 
wydarzeniach, bardzo warto. Centrum Kultury w Łomiankach we współpracy z Błażejem Sroczyński w 
2020 roku powołało nowy projekt muzyczny pod nazwą łomiankowska orkiestra kameralna, skład 
koncertowy orkiestry stanowi 15 wybitnych muzyków pod batutą brawurowe go dyrygenta 
pomysłodawcy projektu. W ramach cyklu skierowanego do łomiankowskich szkół, spotkania z 
muzyką, powstała współpraca z filharmonią narodową, każda audycja stwarza niepowtarzalna okazję 
do poznania nowych utworów głosów i instrumentów a kontakt ze sztuką muzyczną ułatwia osoba 
prelegenta, który jako gospodarz spotkania wprowadza dzieci w świat muzycznych zakamarków 
historii. Kultura w sieci, rok 2020 okazał się być pełen wyzwań, które przyniosła pandemia wirusa 
COVID-19. Centrum Kultury w Łomiankach okazało się być jedną z najlepiej przystosowujących się do 
nowych warunków instytucji kultury w kraju, już po dwóch tygodniach od zamknięcia wprowadzone 
przez centrum kultury rozwiązania pozwoliło na przeniesienie większości oferowanych zajęć do 
wersji online. Modernizacja przestrzeni Centrum Kultury, polegała na dostosowania przestrzeni 
Centrum Kultury do potrzeb mieszkańców oraz podwyższenia standardów oferty kulturalnej, 
Centrum Kultury wykonało remont pracowni plastycznej i renowacje i przystosowanie dwóch 
pracowni muzycznych, warto do Centrum Kultury zaglądać nawet bez powodu. Następny slajd 
Ośrodek Pomocy Społecznej, tutaj ogromne ukłony dla pani dyrektor i pracowników i dla 
pracowników ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie ze statutem, celem działania ośrodka pomocy 
społecznej jest wspieranie osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji 
życiowych, organizacja akcji "M isie budzą dzieci" to była zbiórka pluszaków dla dzieci w klinice 
Budzik w Warszawie, kontynuacja korzystania z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
organizacja integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci z gminy, kontynuacja pozyskiwania 
darczyńców do jadłodzielni przy OPSie, organizacja konsultacji z psychologami w ramach 
ogólnopolskiego dnia walki z depresją, organizacja zbiórki pomocy logopedycznych dla kliniki Budzik 
w Warszawie, organizacja OPS bezpłatnych porad prawnych dla potrzebujący takiej pomocy 
mieszkańców, były organizowane zbiórki żywności dla potrzebujących w czasie pandemii, 
pozyskiwanie żywności od lokalnego przedsiębiorcy dla potrzebujących, organizowano pomoc 
osobom starszym, niesamodzielnym w postaci dostarczania żywności w czasie pandemii jak państwo 
widzicie na zdjęciu, na slajdzie rzeczywiście pracownicy ośrodka pomocy społecznej, mimo 
niepewnych losów jeśli chodzi o pandemie bardzo wspierali, najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy, realizacja paczki dla seniora to program został wprowadzony w gminie, 
organizacja zbiórki artykułów higienicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych z naszej gminy, 
roznoszenie żywności dla potrzebujących potrzebujących osób w gminie w czasie pandemii, była 
organizowana zbiórka prezentów z okazji Dnia Dziecka, kontynuacja korzystania z programu 
operacyjnego pomoc żywnościowa, była zorganizowana zbiórka odzieży dla potrzebujących 
mieszkańców gminy w dobie pandemii i była zbiórka potrzebnych artykułów dla medyków na ulicy 
pomagającym bezdomnym na ulicach miasta, więc właśnie to są jeszcze poczekajcie organizacje w 
gminie kampanii 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i tutaj chciałam pochwalić znowu 
Panią Dyrektor, ponieważ uzyskała nagrodę jako bardzo istotnie działająca w tym temacie pani 
dyrektor razem ze swoimi pracownikami i ze szkołami, bo to jest program organizowany przez OPS 
we współpracy ze szkołami podstawowymi w Łomiankach. Odbyła się zbiórka śpiworów i termosów 



dla osób bezdomnych, kontynuowano działalność telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, pomoc w 
ramach rządowego programu wspieraj seniora, OPS zorganizował zbiórki ręczników pościeli dla 
potrzebujących mieszkańców w gminie, tak samo zbiórka słodyczy dla dzieci z terenu gminy no bo 
jednak dzień dziecka również był mimo pandemii, pozyskanie sponsora na wykupienie posiłków dla 
potrzebujących niesamodzielnych mieszkańców gminy, udział w kampanii 16 dni przeciwko 
przemocy ze względu na płeć i przekazanie potrzebnych produktów do Szpitala Bielańskiego w 
związku z pandemią kogut to Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolejny slajd integracyjne centrum 
dydaktyczno- sportowe, ta integracyjne centrum dydaktyczne- sportowe zarządza obiektami 
sportowymi i remontuje placówki oświatowe, kwoty modernizacja nagłośnienia pływalni ICDS 
pierwszy etap 142000, wymiana projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego w auli ICDS 
czego jesteśmy świadkami dużo lepszy odbiór teraz jakiejkolwiek prezentacji czy na sesji czy na 
spotkaniach naszych mieszkańców czy instytucji innych kosztowało to 31845 zł, montaż rolet 
zaciemniających w hali ICDS, ten kto grał w koszykówkę, w nogę, w piłkę ręczną, w jakikolwiek sport 
uprawiał w auli w hali sportowej ICDS, doskonale wiedział jak wyglądały takie zajęcia szczególnie 
latem, więc ten montaż zaciemniających w hali ICDS był po prostu niezbędne i wyniósł on 113 040 zł. 
Orliki boisko pełnowymiarowe przy ul. Wiślanej prace remontowe kosztowały 57723 zł, remont 
zjeżdżalni ICDS Łomianki tej basenowej 28536 zł, inne prace realizowane w ICDS Łomiankach 
jednostkach oświatowych to 3010 26 zł. Kolejny slajd to promocja gminy, chciałam zauważyć, że 
promocja gmin to jest zadanie własne gminy i naszą gminę bardzo dobrze już odbierają mieszkańcy 
innych gmin, ale nie tylko innych gmin również Polski w związku z tym związku z tym, że to jest 
zadanie własne gminy ważne jest żebyśmy te akcje promocyjne naszych mieszkańców 
przeprowadzali w sposób dosyć skuteczny i systemowy. W 2020 roku kontynuujemy promowanie 
Gminy Łomianki jako miasta możliwości, pomimo szczególnej sytuacji związanej z pandemią 
podjęliśmy działania na które pozwoliły obowiązujące obostrzenia, konkursów było dużo jednym z 
nich to widok z mojego okna skierowane do dzieci w wieku 7 do 15 lat celem konkursu było 
rozwijanie umiejętności manualnych, wyobraźnię, abstrakcyjnego myślenia i kreatywności był 
konkurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych tematem konkursu było przedstawienie Gminy 
Łomianki jako atrakcyjnego miejsca zachęcającego do obcowania z naturą był konkurs na mural przy 
Urzędzie Miejskim, celem konkursu było wykonanie muralu pokazującego Łomianki jako miasta 
możliwości, opublikowaliśmy zaktualizowaną mapę Gminy. Biuletyn informacyjny zawiera rubrykę 
miejsca i ludzie promujemy wartościowe miejsca oraz osoby związane z Łomiankami, biuletyn 
informacyjny rubryka fotozagadka to też jest konkurs zachęcający do poszukiwania rozpoznawania 
miejsc znajdujących się na zdjęciu opublikowanym w gazecie, promowanie lokalnych produkt, zakup 
produktów na cele promocyjne nagrody w konkursach. Zajmowaliśmy się również promowaniem 
ekologicznego stylu życia kampania Ekologiczna Postaw się Suszy promująca oszczędne 
gospodarowanie wody w poszanowaniu dla środowiska. Zbiórka elektrośmieci podczas pikniku 
rodzinnego uczestnicy mogli wymienić elektrośmieci na sadzonki kwiatów i ziół jak wiecie Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej współpracuje ze wszystkimi wydziałami, wydziałami naszego 
urzędu i dzięki temu te wszystkie akcje promocyjne dla mieszkańców są po prostu dobrze 
dopracowane, biuletyn informacyjny kolejna rubryka ekoporadnik promujemy tam proekologiczny 
styl życia. Wspieramy lokalnych artystów i przedsiębiorców w sparliśmy lokalnych restauratorów, 
wydaliśmy ulotki informacyjne dotyczące usług lokalnych przedsiębiorców szczególnie dotkniętych 
obostrzeniami związanymi z pandemią, był koncert noworoczny online również wsparliśy lokalnych 
artystów podczas koncertu wystąpili wybitni muzycy znani z polskich i światowych scen będących, 
będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Łomianki te wszystkie, wszystkie eventy właśnie albo 
mikro eventy są dostępne na stronie www.l omianki.pl na YouTubie jest to do zrobienia jakby do 
sprawdzenia do obejrzenia Centrum Kultury również we ścisłej współpracy jeśli chodzi o takie 
promowanie naszych, naszych lokalnych artystów. Wydaliśmy płytę Marzą Mi się Święta z tekstami 
Jacka Korczakowskiego mieszkańca Łomianek oraz utworem promującym Łomianki łomiankowski 
partner, akcje pomocowe dla potrzebujących to była akcje Radosne Święta, Wigilię i Wielkanoc 
zakupione zostały paczki ze świąt daniami, które dostarczyli lokalni restauratorzy to było o wsparcie 



lokalnej gastronomii oraz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, powiem państwu, że to było 
bardzo wzruszające co się działo zarówno w Wigilię jaki i w Wielkanoc przy tym trzeba po prostu być, 
żeby poczuć tę moc współpracy, wspólnoty i wspierania się wzajemnego, zarówno właśnie w 
gastronomii, która bardzo odczuła pandemie w 2020 roku jaki i mieszkańców właśnie z 
podopiecznych OPS, którzy nie za bardzo chcieli wychodzić na zewnątrz bo po prostu bali się 
pandemii bali się wirusa. Serce na plastikowe nakrętki i promujemy świadomą segregacji odpadów 
oraz nakrętkowych akcji charytatywnych tutaj zwracam się do mieszkańców i do państwa radnych 
jeśli macie kogoś kto potrzebuje, kto zbiera dajcie znać wymiennie wymiennie przekazujemy na całe 
to serce nakrętkowe osobą potrzebującą. Dystrybutor, dystrybuowaliśmy maseczki dla mieszkańców 
jeśli chodzi o akcje informacyjne do koronowirusie i aktualnych obostrzeniach były i plakaty i teksty 
w biuletynie informacyjnym. Kampania informacyjna dla rolników dotycząca powszechnego spisu 
rolnego w 2020 roku odbył się taki spis dosyć dużo pracy z tym było ale już mamy to za sobą w 2022 
o 2021 będziemy mówili o spisie powszechnym ludności dla odmiany, więc jakby te spisy 
powszechne narzucone nam do zrobienia w odpowiednim czasie po prostu musimy wykonać. 
Kampania informacyjna dla mieszkańców gminy zachęcające do płacenia podatku w miejscu 
zamieszkania, promowany był zdrowy tryb życia, rajd rowerowy sami państwo też bierzecie udział, 
braliście udział w rajdach rowerowych ale w związku z sytuacją epidemiczna odbył się tylko jeden 
rajd w 2020 roku we wrześniu, natomiast teraz już w 2021 już mamy jeden raz za sobą drugi będzie 
we wrześniu mam nadzieję, że przyszły rok już nie będzie pandemiczny i wrócimy do bardzo częstych 
rajdów po kampinosie bo cieszą się bardzo dobrą sławą. W ramach obchodów rocznicy bitwy pod 
Łomiankami z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 76 wybuchu Powstania Warszawskiego 
i upamiętnienia zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA niosącego pomoc powstańcom odbyła 
się uroczysta polowa msza święta przy cmentarzu wojennym w Kiełpinie braliście państwo również w 
niej udział. Niestety w związku z sytuacją epidemiczna odwołane zostały zaplanowane wydarzenia 
czyli co najmniej jeden rajd rowerowy, przepraszam spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, nie 
odbył się bieg Łomianek imienia Ireny Szewińskiej nie odbyła się gra terenowa, Łomianki Blues 
Festival został przełożony na ten rok daj Boże żebyśmy mogli jednak go zrobić we wrześniu chyba, że 
przyjdzie czwarta fala to będziemy przekładać do skutku, ale program wygląda dosyć interesująco 
odwołaliśmy niestety bieg pamięci narodowej oraz koncert patriotyczny z okazji 11 Listopada to był 
2020 rok mam nadzieję, że takie trudności do nas już nie wrócą. Raport Gminy Łomianki za 2022 rok 
w całości dostępne jest na bip.lomianki.pl do czego bardzo serdecznie zapraszam, co prawda jest to 
tak jak mówię z uchwałą Rady Miejskiej w 2020 roku ze stycznia, z lutego przepraszam 
dopasowaliśmy się do wykonania tejże uchwały mam nadzieję, że taka krótsza prezentacja byłaby 
dużo korzystniejsza, więc ja to się uśmiecham do państwa radnych czy nie dałoby rady zmienić tej 
uchwały na przystępniej szą prezentację raportu o stanie Gminy, niemniej tak Szanowni Państwo 
przedstawiłam dziś tylko wybrane najistotniejsze elementy raportu o stanie Gminy, proszę pamiętać, 
że są też działania podjęte w minionym 2020 roku, które będą widoczne w tym roku i w latach 
następnych czyli początek był 2020 roku pieniądze przeznaczone na te działania w 20 roku ale efekty 
będą widoczne w tym, bądź w latach następnych w tym roku bądź w latach następnych. Przykładem 
są prowadzone w 2020 roku rozmowy z generalną dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie chociażby buspasa, dopiero w ostatnim czasie 
został uzgodniona treść porozumień niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji wybudowania 
buspasa w kierunku Warszawy, chodź podstawowy zakres porozumienia został uzgodniony już 8 
stycznia 2020 roku, podczas trzeciego spotkania zespołu roboczego do spraw budowy buspasa, 
niestety okoliczności wywołane pandemią spowolniły końcowe uzgodnienia treści porozumienia, 
dokończenie prac nastąpiły w kwietniu i maju bieżącego roku natychmiast po likwidacji strukturze 
urzędu miasta stołecznego Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, równie ważne dla 
mieszkańców były też wieloetapowe rozmowy z generalną dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
wprowadzony w minionym roku w sprawie koncepcji S7 etap II Kiełpin trasa S8 w Warszawie, które 
w efekcie przyniosły daleko idące zmiany korzystne dla mieszkańców gminy w zaakceptowane już 
koncepcji tej trasy. Kolejnym przykładem takich działań w 2020 roku dokumentacja i zezwolenia i 



projekt jest Szkoła Podstawowa w Sadowej w formule właśnie Zaprojektuj i Wybuduj, której 
faktyczna budowa rozpocznie się dopiero w tym roku tak jak wspomniałam wczoraj wraz z 
wykonawcami i częścią mieszkańców wbiliśmy pierwszą symboliczną łopatę zatem przed nami wiele 
pracy, ale jestem przekonana idziemy we właściwym kierunku. Szanowni państwo jak mówiłam jest 
to skrót, jest to wyimek ze 196 stron mam nadzieję, że mimo pandemii i mimo braku pracy 
czteromiesięcznej przypominam, że rok budżetowy Urzędu Miejskiego każdego zresztą samorządu to 
jest od stycznia do grudnia nie możemy przekładać sobie tak jak w firmach zwykłych pieniędzy na nie 
wiadomo kiedy, jesteśmy zobligowani po prostu pilnować ram czasowych, ale mimo tej że pandemii, 
mimo trudności z procedowanie uchwał przez 4 miesiące, moim zdaniem my jako urząd miejski i 
jednostki właśnie pomocnicze dokonaliśmy wielu rzeczy bardzo istotne dla mieszkańców. Dziękuję 
bardzo za uwagę.  
Przewodnicząca Rady 
Dziękuję Pani Burmistrz za obszerny raport mimo, że skrócony jednak obszerny na podstawie 
artykułu 28A a ustawy o samorządzie gminnym otwieram listę mówców, kto z państwa chce zabrać 
głos? Radny Janusz Skonieczny.  
Radny Janusz Skonieczny 
Bardzo się cieszę, że udało się tak dużo zrobić, pomimo tych problemów jednak chciałbym dotknąć 
rzeczy, które budzą pytania i wątpliwości w raporcie. W pierwszej kolejności i odniosę się do strony 
84 gdzie są wymienione drogi gminne, ulice, place oraz organizacja ruchu drogowego tam są 
inwestycje i to jest jedna, jedna z tych rzeczy, które, która poruszyliśmy na posiedzeniu komisji 
rewizyjnej czyli w raporcie i w sprawozdaniach mamy informację o realizacji planu a ten plan to jest 
to jest dostosowanie na koniec roku i mamy taką informację, że realizujemy pewną inwestycję w 
100% i dla przykładu a może nie dla przykładu a przylecę po wszystkich, żeby pokazać skalę 
problemu, pierwsza inwestycja budowa aleji Chopina mamy realizację 100% tam jest 43000, jednak 
na początku roku mieliśmy 100 000. Nie, nie mówię, że to, że zrobiliśmy coś taniej jest złe ale warto 
by było to pokazać żebyśmy wiedzieli, że coś zostało zrobione taniej ewentualnie, że został 
zmieniony zakres tego co było planowane na początku roku a to co zostało zrobione na koniec 
kolejna inwestycja przebudowa ul. Długiej plan w raporcie 2990000 wykonanie prawie 100% jednak 
mieliśmy w budżecie na początku roku 2 300 000 więc zwiększyliśmy jest taki przykładzie inwestycja 
była droższa niż planowano ale znowu w raporcie o stanie Gminy mamy w realizację 1005 
kompleksowa budowa ul. Zachodniej mamy w planie 1000 zł wykonanie 0% ale mieliśmy 
zaplanowane tam 250000 nic się nie udało zrobić i znowu warto by było powiedzieć, dlaczego co się 
stało żebyśmy wiedzieli i w przyszłości się wystrzegali tego typu sytuacji ul. Pogodna 35 000 jest 
informacja, że plan jest 1400 i znowu, znowu 100% przebudowa jeziorne i spokojnej to jest akurat 
tylko zmiana planu z 500000 na 488000 ale potem jest realizacja 93/9 8% te dane są trudno 
powiedzieć do czego one się odnoszą do tego co zostało zrealizowane na koniec roku i co zostało 
zabetonowane w zmianach w budżecie wykonywanych w całym roku. Ul. Fabryczna tak samo w 
planie mieliśmy 4000 181 jest podane, że plany jest 4 500 wykonano prawie 99% i to jest 
ciekawostka bo jest termin realizacji podany 14 maja 2021 rok czyli już za nami tutaj też to też są 
pytanie co się stało ze środkami nie wygasającymi, które były przeznaczone na realizację tej budowy 
mamy w innym miejscu na stronie 23 podane, że roboty powinny się zakończyć 21 września 2021 
roku znowu jest nieścisłość takich nieścisłości w tych inwestycjach już państwo oszczędzę ale nie mal 
każda inwestycja różni się plan w stosunku do tego co zostało wykonane, jak wyglądał ten plan w 
cudzysłowie na koniec roku to myślę, że warto by było poprawić w kolejnych raportach i na tym na 
razie skończę. Chciałbym się zastanowić z państwem radnymi czy nie powinniśmy jeżeli mamy 
pytania czy nie powinniśmy zrobić przerwy skoro nie ma naczelników. Bardzo proszę.  
Pani Burmistrz Gminy Łomianki 
Szanowni państwo to nie jest nic niemożliwego do wyjaśnienia przeze mnie, ponieważ wszystkie 
zmiany dotyczące budżetu wykonania zaplanowania przy zmianach budżetowych przy każdej zmianie 
budżetowej jest uzasadnienie dlaczego są zmiany, z czego wynika dofinansowana znaczy dołożenie 
funduszy, z czego wynika zmniejszenie funduszy i każdego miesiąca jest taka informacja, przy każdej 



zmianie budżetu czyli na każdej sesji jeśli są zmiany budżetowe to, to jest wyjaśnione po prostu i 
panie radny jakby myślę, że myślę, że raport o stanie Gminy polega właśnie na tym, że my 
informujemy co się udało zrobić w 2020 roku niekoniecznie jakby to co jest w styczniu i jak się 
zakończyły inwestycje w grudniu bo tak jak Państwo zauważyliście budżet jest płynny z wielu bardzo 
wielu powodów, bo jest na przykład przetarg odrobinę niższy albo przetarg właśnie przekracza i 
dokładacie pieniądze więc to nie jest tak, że to co sobie ustalimy w styczniu na pewno będzie 
dokładnie tak samo w grudniu tu postawię kropkę z tego to po prostu wynika i każda zmiana, każda 
zmiana dotycząca inwestycji styczniowej jest jeśli są nanoszone zmiany w budżecie jest wyjaśniana. 
Dziękuję.  
Przewodnicząca Rady 
Dziękuję Pani Burmistrz pan. Pan Radny Michał Naftyński. Janusza brat przeprasza.  
Radny Michał Naftyński 
Ja to rozumiem, że my tak robimy ale potem w raporcie o stanie Gminy, który być może jakiś z 
mieszkańców jeżeli mu się zawieruszył to przeczyta to on widzi No był 100% realizacji planu a to jest 
nieprawda, bo my się dostosowujemy do pewnych realiów czasem dostosowujemy się w dobrze tak 
czyli są oszczędności a czasem dostosowujemy się do pewnych sytuacji gdzie nie można zrealizować 
inwestycji warto, warto o tym wspomnieć więc ta informacja o planie i procencie realizacji albo 
należy ją stąd usunąć i powiedzieć tylko, że zostało zrealizowane za taką kwotę albo należy dodać do 
uzasadnienia z uchwał w tym miejscu i to by było bardzo cenne, bo wtedy w jednym miejscu 
pokazałoby jak się budżet zmieniał w ciągu roku i mielibyśmy świadomość z czym się, z jakimi 
problemami się borykamy. Tak Pani Burmistrz.  
Pani Burmistrz Gminy Łomianki 
Szanowni Państwo ja tutaj bardzo, bardzo chciałabym podkreślić, że zmiany w budżecie są związane 
z ustawą o finansach publicznych jesteście państwo informowani za każdym razem na czym polegają 
zmiany z czego one wynikają i zmiany, zmiany dotyczące planów które zakładamy na rok konkretny 
poprzez te zmiany nie wiem czy każdego miesiąca czy co 4 miesiące w zależności od sesji są 
wynikowe realizacja planu polega na tym co poprzez te kilka miesięcy i zmiany budżetowe zostało 
zrealizowane ja bym bardzo nie chciała mieszać finansów s półek finansów firm z finansami 
publicznymi, ale o tym więcej może Pani Skarbnik opowie.  
Pani Skarbnik 
Panie radny nie może być tak jak pan mówi to by była sprzeczna z ustawą o finansach publicznych i ja 
ci [?] mogę mieć planu uchwalonego na 1 stycznia i w trakcie roku były robione zmiany ale 
sprawozdanie to mam sporządzić do planu początkowego no nie, żaden organ nadzoru tego nie 
przyjmie to wynika, to wynika proszę pana z ustawy o finansach publicznych, to wynika o 
sprawozdawczości budżetowej są na to przepisy konkretne, które to regulują i do których się 
stosujemy nie możemy wie pan pokazywać wykonania z 31 grudnia a plan z 31 stycznia tak jak pan 
sobie zażyczył, jeżeli chodzi o zachodnią proszę pana mówi pan o zachodniej tam toczą się cały czas 
sprawy sądowe tam nie można ale przy zmianie budżecie to było w uzasadnieniu umówione ale 
proszę pana jak pan sobie wyobraża teraz każdą, każdą zmianę w budżecie opisać jeszcze w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu no nie, proszę pana.  
Przewodnicząca Rady 
Dobrze Pan Michał Naftyński.  
Radny Michał Naftyński 
Ja mam sporo pytań notowałem ale zacznę od, dobrze zacznę w środka. Tam było znaczy ja się 
odniosę nie tylko do tego błędu ale też to co było powiedziane przez Panią Burmistrz bo na raport 
coś jest wygłaszany on jest jako rozumiemy elementem debaty, więc po pierwsze jak widzę te 
wszystkie inwestycje to chciałbym mieć przy każdej inwestycji napisane, czy ta inwestycja została 
zaplanowana przez poprzednią ekipę bo na pewno się od tych inwestycji są też takie, które zostały 
zaplanowane, przygotowane za poprzedniej kadencji i dobrze byłoby taką informację w raporcie 
umieścić tak po prostu dla przyzwoitości żebyśmy wiedzieli, które z tych rzeczy, które się pojawiają 
są wynikiem naszej pracy czy pracy zarządu a które są wynikiem w jakiś sposób pracy poprzedniej 



ekipy to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Pani Burmistrz na samym początku uderzyła w 
takie tony związane z pandemią i z tym, że, że rada nie obradowała przez, przez długi czas więc ja 
bym chciał przypomnieć bo byłem byłem wtedy i widziałem i uczestniczyłem w dyskusjach 
przypomnę, że Pani Burmistrz była proszona o przygotowanie na bardzo wczesnym etapie 
możliwości pracy zdalnej dla Radnych i to nie zostało zrobione, ja pamiętam są nagrania nie było 
prób, były dyskusję i ja mam cały czas poczucie i we mnie jest takie poczucie to jest moje zdanie, że 
Pani Burmistrz przeszkadzała radzie i Pani Burmistrz nie pomagała nam się zebrać i obradować. To 
jest moje prywatne zdanie, każdy może mieć własny ja mam takie zdanie, nie mieliśmy warunków 
technicznych powiem więcej byliśmy z zachęcani, nakłaniani do tego żebyśmy się spotkali tu a nie 
online mimo, że było zagrożenie. Pamiętam też jak gdyby to, to jest już więc jakby zagrożenie istnieje 
nadal, a Pani Burmistrz na przykład. Mam maseczkę. Natomiast zachęcanie na przykład mnie żebym 
wyszedł w teren do ludzi, żebym takie były no to to są jakby mało mało rzeczy, które są, które są 
fajne jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jeśli mówimy o środki przeznaczone na tą walkę z pandemią tam 
były wymieniane kwoty to ja bym chciał się szczególnie interesuje mnie obszar oświaty, chciałbym 
się dowiedzieć ile z tych środków zostało przeznaczone raczej, żeby sformalizować w raporcie 
chciałbym mieć dokładnie powiedzieli jakie środki Pani Burmistrz podjęła, żeby zapewnić możliwość 
prace radzie w tej sytuacji pandemicznej, ja taką, taki dokument przygotowałem wysłałem go do do 
komisji rewizyjnej nie wiem czy on doszedł, bo nie dostałem odpowiedzi na niego i chciałbym żeby w 
tym raporcie znalazła się taka informacja odpowiedź na to co urząd zrobił w tej kwestii żebyśmy 
radni mogli pracować. Pytanie kolejne ile przeznaczono wśród tych pieniędzy, które były używane na 
sytuację związaną z edukacją zdalną mnie interesuje, ile jakie kwoty i jakie rzeczy zostały zrobione w 
obszarze szkolenia, szkolenia nauczycieli szkolenia nie wiem dzieci jak zostały te obszary miękkie 
zaopiekowane a mniej interesują mnie czy może w zestawieniu wtedy byśmy powinniśmy zobaczyć 
jaka kwota poszła na laptopy, tablety czy no nie mogę sobie po prostu darować zakupu drukarek i 
urządzeń wielofunkcyjnych w ramach funduszu na pracę zdalną nie, cały czas nie wiem jak to można 
połączyć te dwie rzeczy to jest, mam też pytanie, mam też pytanie bardzo konkretne, ponieważ tam 
się pojawiały kwestie związane z budżetem partycypacyjnym to bardzo ładnie wygląda natomiast 
chciałem się zapytać dlaczego w nowej odsłonie budżetu partycypacyjnego z tego, z tego budżetu są 
wykluczone pewne instytucje, te instytucje, które w jakikolwiek sposób dostają wsparcie z urzędu, 
czyli rozumiem, że OSP Łomianki, OSP Dziekanów, Biblioteka Publiczna, czy Centrum Kultury 
Łomianki Przez to, że są finansowane w jakiś sposób z budżetu gminy nie mogą jednocześnie być, 
partycypować w tych tych pieniądzach przyznawanych z tego budżetu. To jest dokładnie czwarty 
punkt nowego regulaminu. Beneficjentem projektu realizowanego w ramach ŁMP 2022 nie może być 
podmiot, który jest finansowany lub współfinansowany z budżetu gminy Łomianki w innym trybie. To 
bardzo ciekawy zapis. Bardzo mnie interesuje to. Przy okazji też skorzystam z tego, że jestem przy 
głosie. Zajrzałem na stronę, na stronę urzędu, gdzie są wymienione wszystkie, wykaz wszystkich 
organizacji pozarządowych współpracujących z gminą. Jestem zaskoczony bo na liście tych 
organizacji nie ma ani stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach, ani nie ma 
stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowie Leśnym. To są dwa stowarzyszenia dwa  
[dźwięk niezrozumiały], Które współpracują z gminą ale nie ma ich tutaj na liście. Ja przypomnę, że to 
są ludzie, którzy społecznie pracują na rzecz gminy. Bardzo Społecznie praca .Należy to podkreślać. 
Tak, to jest, my nie dostajemy emerytur, my nie dostajemy pensji. To jest praca społeczna. Tak jest. 
Więc moje pytanie jest jak to, dlaczego, znaczy odpowiedź. Chciałbym dowiedzieć się dlaczego tak 
jest, że z tego budżetu partycypacyjnego nagle wlatują takie no tutaj jest w raporcie chwalimy się, 
biblioteka, Centrum Kultury i nagle okazuje się, że mieszkańcy nie mogą w pieniędzy, o których 
decydują przeznaczy na, czy wystarczy tak naprawdę żeby urząd dał jakąś własną dotacje typu 500 zł 
i może zostać utrącony w budżecie partycypacyjnym i kolejne pytanie, to jest pytanie o festiwal 
bluesowy, o którym pani burmistrz wspomniała. Ja pamiętam, że radni zdjęli pieniądze z festiwal 
bluesowe go i wyraźnie dalej sygnał pani burmistrz, że nie bardzo chcemy w takiej formie finansować 
to przedsięwzięcie a pani burmistrz wyraźnie podkreśla, że mam nadzieję, że to zostanie 
sfinansowane, zrealizowany, że jest tylko przełożone. Ja nie wiem, czy to jest jakiś problem 



komunikacyjny, że radni mówią jedno a pani burmistrz albo nie słyszy i wie lepiej albo ignoruje jakby 
nasze zdanie w tym względzie. Więc chciałbym jakby czy ten festiwal będzie wbrew naszej woli 
zrobione? Nie mam pojęcia. No dobrze. Odnośnie bezdomnych zwierząt to jak gdyby moja 
obserwacja z zagranicy jest taka, że są takie kraje, w których bezdomne zwierzęta mają się bardzo 
dobrze i nie są w schroniskach ale to jest tylko moja uwaga nie wiem czy to jest możliwe w Polsce. 
Mam za małą wiedzę na ten temat. Także na razie podziękuję. Jeśli się dalej rozwinie rozmowa. 
Bardzo mi się podoba na zakończenie taka informacja to, że widzimy na na ekranie, że możemy 
obserwować jest bardzo wygodne i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Panie burmistrzu. proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja na krótko tylko. Szanowni radni ja cały czas podtrzymuje, że ta debata nie powinna się odbywać w 
takiej formie, w której się odbywa. Ja po sobie na odczytanie raportu o stanie Gminy dla 
mieszkańców obserwujących naszą sesję. Nadal uważam, że ta debata nie powinna się odbywać w 
systemie formalno-prawnym, który wynika z uchwały regionalnej izby obrachunkowej więc każda 
jedna... Albo burza albo coś wybuchło. No dowiemy się za chwilę. W każdym razie wolałabym jednak 
nie wchodzić w debaty na temat raportu o stanie gminy ponieważ jest to niezgodne z uchwałą 
regionalnej izby obrachunkowej. Niemniej jednak za chwilę prawdopodobnie Pani Hania przeczyta, 
pani Hanna Dąbrowska skarbnik gminy ppowie o o sprawozdaniu finansowym, które było wplecione 
w tę że prezentację i jeśli drodzy radni w czytali byście się w w każde jedne uzasadnienie to 
naprawdę nie zadawali byście takich pytań jeśli chodzi o zdolną szkołę, zdalną szkołę plus i dlaczego 
zostały zakupione ponieważ nie było to zależne od nas. My po prostu takie takie rzeczy dostaliśmy z 
Mazowsza, z jakiegokolwiek innego programu, nieistotne. Ale Przypominam również, że które są w 
młodszych klasach szkoły podstawowej korzystają z wydruków, które potem po prostu przekazują 
nauczycielom. Jeśli chodzi o covid-19 i o przeszkadzanie radnym w obradach. Przemilczę, bardzo 
przemilczę ponieważ dzieje się teraz coś na sali sądowej. Nie chciałabym tego rozwijać i i tyle. No 
więc sąd określić czy ja przeszkadzam rzeczywiście państwu radnym w obradowani. Jeśli chodzi o 
LMP 2020. Z całym szacunkiem pani radny. Rozmawiamy teraz o raporcie o stanie Gminy za rok 
2020. Jeśli Pan życzy sobie rozmowy na temat LMP 2022 Zapraszam na spotkanie. OSP Dziekanów 
Polski, nie leśne panie radny. Pomylił się ja prostuje. Budżet obywatelski, który jest ogólnie dostępny 
dla miast o statusie powiatu i większych zakłada również nie dofinansowanie Do NGO-Sów, które 
dostają pieniądze z budżetu wszelkiej maści. Zaryzykowaliśmy, chcieliśmy być dobrze. Nie do końca 
się to sprawdziło. Szanowni Państwo myślę, że regulamin nikogo nie krzywdzi. Ochotnicza Straż 
Pożarna zarówno jedna i druga otrzymuje ogromne pieniądze z budżetu gminy i jeszcze zdobywa w 
różny sposób zdobywa w różny sposób pieniądze na swoją działalność, a jak pan bardzo podkreśla 
ochotniczo ść w straży pożarnej to bardzo proszę zajrzeć, Bardzo proszę zajrzeć do słownika co 
znaczy ochotniczość. Jeśli chodzi o inwestycje, ciągłość władzy przy realizacji inwestycji obowiązuje 
każdą jedną władzę. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny Mówca 
Na stronie 14 mamy taką informację. Splecione zdanie jest uszczelnienie systemu gospodarowania 
odpadami. Jakie są wyniki tego uszczelnienia?  
Kolejny Mówca 
Pani burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Tak jak powiedziałam. Nie chciałabym uczestniczyć teraz w debacie bo ona jest niezgodna z opinią 
Rio. Odpowiedziałam na kilka pytań. Jeśli państwo już jesteście... Znaczy jeśli państwo już dostaliście 
informacji bo głównie była ona do mieszkańców można znaleźć wszystko w sprawozdaniu 
finansowym również. Uszczelnienie polegało na wprowadzeniu uchwały, która będzie obowiązywała 
od lipca tego roku.  



Kolejny Mówca 
Radny Marcin Etienne. Bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Szanowna pani przewodnicząca, Szanowna pani burmistrz, Szanowni państwo radni. Votum 2020 
roku w lokalną Łomiankowską społeczność dotknęły 2 w 2020 roku lokalną Łomiankowską 
społeczność dotknęły dwie plagi. Pierwszą była pandemia i wywołany z nią społeczno-gospodarcze 
kryzys, drugą ponad 3 miesięczny impas związane z destrukcyjnym działaniami ówczesnego 
przewodniczącego Rady miejskiej pana Adama Salnowskiego. Dziś czas na podsumowanie. Czas na 
ocenę działalności burmistrza Łomianek. Czas na odpowiedź na pytania na ile potrafiła skutecznie 
zażądać gminą w okresie kryzysu. Miernikiem stopnia zaufania jest między innymi instytucja wotum 
zaufania, które jest wyrazem stosunku radnych do informacji przedstawionych przez Burmistrza w 
raporcie o stanie gminy. W szczególności realizacją programów, strategii ale i styl zarządzania. Rok 
temu obdarzyłem burmistrz swoim kredytem zaufania. Zastrzegłem jednak, iż w kolejnym roku oceni 
mojej podlegać będą w szczególności dwie kwestie. Po pierwsze Realizacja inwestycji wodociągowej 
w Dziekanowie Bajkowym. Po drugie dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście 
modernizacji Wałów przeciwpowodziowych. Ustawą z dnia 11 stycznia 2008 roku wprowadzono 
nową instytucje raportu o stanie Gminy. Jest to na tyle istotny dokument, że dziwić może fakt, że nie 
udostępniono go w sposób prosty poza Informacji [dźwięk niesłyszalny] Publicznej, wszystkim 
mieszkańcom Gminy. Tak jak to robią niektóre ościenne Gminy chwaląc się swoimi osiągnięciami. Ja 
tutaj przyniosłem raport o stanie Gminy, czyli przełożony dokument, nudne dokument. Ten, który 
udostępniany jest radnym na sposób taki zrozumiały. To jest raport o stanie Gminy Izabelin, gdzie są 
wszystkie inwestycje i to było dostarczone w torbie ekologicznej jeszcze dodatkowo z ulotkami. Jak 
kompostować. Programem festiwalu był taki pakiet zrobiony i zostało to dostarczone w takich 
torbach ekologicznych, promujących jeszcze dodatkowo kwestii ekologii każdemu mieszkańcowi. 
Pomijając formę przedstawionego radnym raportu, która w obecnym kształcie uzyskałaby słaby 
wynik otsa. To jest jednolitego systemu antyplagiatowego, 2/3 to kopia schematów z poprzedniego 
raportu. W dokumencie znaleźć można informację, które zasługują szczególną uwagę. Z 
przedłożonego raportu wynika, że w kilku obszarach urząd działu na ile było to możliwe faktycznie 
sprawnie i bez zakłóceń. Warto w tym miejscu zaznaczyć działania z zakresu spraw społecznych, 
ośrodka pomocy społecznej pod kierunkiem dyrektor ośrodka pani Dominiki Kowalczyk Ptasińskiej. 
Mieszkańcy byli na bieżąco informowani w mediach społecznościowych o szeregu podejmowanych 
działań. Akcja "Miś pocieszyciel" pomoc żywnościowa w ramach banku żywności s.o.s. w Warszawie. 
Punkt Interwencji kryzysowej, dział wsparcia dziecka i rodziny, jadłodzielnia, wymiana ciepła, 
Łomianki budzą dzieci, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, kwarantanna domowa, medycyna ulicy 
i wiele innych akcji pomocowych. Działania Centrum Kultury w Łomiankach pod kierunkiem 
dyrektora Janusza Zawadzkiego. Nie sposób wymienić wszystkich organizowany przez centrum 
kultury atrakcji pomimo obostrzeń nałożonych z uwagi na panujące pandemie. Kreatywność, 
ogromna aktywność, świetne zarządzanie w kryzysie. Łączna liczba wydarzeń związanych z 
działalnością kulturalną edukacyjną i społeczną wyniosła blisko 2000. Działania wydziału Ochrony 
Środowiska z naczelnikiem Piotrem kolczykiem. Tu warto wspomnieć realizację programu moja 
woda, czy współpracę z KDS do spraw zwierząt w tym organizacje pomocy na rzecz zwierząt 
wolnożyjących. Choć pozytywnie przyjęty przez Komisję społeczną program Opieki nad Zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nadal wymaga pewnych zmian. Życie 
weryfikuje istniejące rozwiązania to dotychczasowe działania pracowników wydziału oceniam 
pozytywnie. Wreszcie działania straży miejskiej na czele z komendantem Marcinem Węgiełkiem. Pan 
komendant jest z nami jeszcze na sali. Instalacja monitoringu, interwencję u kopciuchów i usuwanie 
porzuconych pojazdów. Blisko 50 interwencji. Szukamy jednak cały czas rozwiązania problemu tak 
zwanych słupów ogłoszeniowych na kółkach. Mam nadzieję, że uda się to w jakiś sposób również 
ogarnąć. Powyższa aktywność wynika bardziej z osobistych obserwacji niż przedłożonego raportu o 
stanie Gminy ale to dobrze, tak właśnie powinno być. Działania urzędu i podległych jemu jednostek 
w każdym jego obszarze powinny być widoczne. Analizując raport o stanie Gminy nie sposób nie 



odnieść się do kilku jego zapisów. Opracowanie audytów energetycznych. Budynków Oświaty, 
promowanie pieców grzewczych, wymiany pieców grzewczych w gospodarstwach domowych. 
Wykorzystanie energii z oze. Żałuję, że urząd nie podzielił się wynikami przeprowadzonych audytów. 
Z pewnością pomogłoby to radnym w dalszym podejmowaniu decyzji w kwestiach inwestycyjnych. w 
ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy. W 2020 roku zrealizowano zaledwie 16 wniosków. Masa unieszkodliwia innych 
wyrobów zawierających azbest wyniosła w sumie 25 ton. To niewiele zważywszy na fakt, że problem 
nadal dotyczy jak wskazuje raport kilkuset obiektów. Na dodatek w porównaniu z rokiem 2018 masa 
unieszkodliwionych wyrobów była blisko pięciokrotnie wyższa czyli 113 i 4 tony. Warto byłoby 
zarządzić jakąś kampanię informacyjną uświadamiającą zainteresowanych mieszkańców o 
konsekwencjach zwlekania z usuwaniem szkodliwego materiału. 10 lat to dużo i nie dużo. Do 2032 
roku azbest musi zniknąć z budynków. Później będą nakładane wysokie kary. Gmina zaś ma 
ograniczone możliwości. Już dziś musiałaby realizować rocznie wywóz azbestu z 40 posesji. Ja 
przypomnę zrealizowała 16 wniosków a pozostało kilkaset. Plan zarządzania kryzysowego Miasta i 
Gminy Łomianki. Zespołem zarządzania kryzysowego kierowała burmistrz Łomianek. Z przykrością 
muszę stwierdzić. Że współpraca zespołu zarządzania kryzysowego z komisją bezpieczeństwa była 
zerowa. Członkowie komisji nie byli informowani o żadnych działaniach podejmowanych przez 
powołany zespół. Radni nie znali nawet założenie opracowanego przez zespół planu i nie zapraszani 
na żadne spotkania choć wielokrotnie wnosił o to przewodniczący komisji radny Tomasz Dąbrowski. 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zwik. 
Gdyby inwestycje wodno-kanalizacyjne w Dziekanowie Bajkowym przyrastały w takim tempie jak 
wynagrodzenia dwóch członków zarządu w 2018 roku było to 200 000 a obecnie ponad 400, 
Sołectwo byłoby dziś przynajmniej w połowie zaopatrzone w wodę. Zwik chwali się w raporcie 
wykonano infrastrukturą na poziomie 84%. Tymczasem Dziekanów Bajkowy, dziekanów Polski, 
Dziekanów Nowy mają jej dziś zaledwie 20%. Mija właśnie połowa pięcioletniej kadencji. Zbudujemy 
sieć wodociągową i kanalizacyjną w całej gminie. Punkt 24 programu mieszkańców Łomianek. Przez 
dwa i pół roku kadencji obecnej burmistrz ułożono wodociąg w trzech ulicach na łącznie 15 
wszystkich dróg Dziekanowa Bajkowego. Utrzymując takie tempo wspomniane sołectw 
zwodociągowania najwcześniej za 10 lat. Skanalizowany zaś za 30. Nieudolnie zarządzana spółka 
Gminna kosztuje dziś podatnika ponad 5 milionów rocznie. W raporcie Ustal o stanie Gminy 
zamieszczono wykaz wykonanych uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach. Po 119 podjętych uchwał. 
Mają one charakter czysto techniczny. Dotyczą zmian w budżecie. Wzoru deklaracji. Porozumienień, 
regulaminów i tym podobne. Znacznie ciekawsze byłoby zestawienie zadań inwestycyjnych, których 
zapisy na przemian pojawiały się i były wykreślone z uchwały budżetowej. Jak kreatywnie można 
żonglować zapisami w budżecie świetnie ilustruje przykład dotyczący projektu i budowy gminnego 
odcinka ulicy Marii Kownackiej, zadanie 2000 20/22. W styczniu 2020 roku tworzone jest zadanie, 
cel. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. W połowie roku 30 czerwca z zadania 
tego zdejmowane są wszystkie środki, Do końca w budżecie widnieje zapis duch z kwotą 0 zł. W 
styczniu tego roku na zadaniu ponownie pojawiają się środki, które dalej w połowie roku zwiększone 
są z uzasadnieniem opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Uciekając spekulacje 
dotyczące braku środków na realizację tego zadania w 2020 roku warto przypomnieć, że rok ten 
zakończ niewykorzystanymi tak zwanymi wolnymi środkami w kwocie 11000000 zł. modernizacja i 
utrzymanie Wałów przeciwpowodziowych. Modernizacja i utrzymanie Wałów 
przeciwpowodziowych. Tematowi poświęcono w raporcie bardzo niewiele miejsca. Po pierwsze 
zagrożenie powodziowe dotyczy około połowy obszaru Gminy. Szczególnie Zagrożenie powodziowe 
występuje głównie na obszarach przyległy do wału przeciwpowodziowego. Po drugie bieżąca 
współpraca z pgw wody polskie przyczyniła się w 2020 roku do uwaga nawiązania kontaktów 
roboczych oraz sprawnej wymiany informacji w sytuacjach niebezpiecznych. Nawiązanie po dwóch i 
pół roku kontakty robocze i nie wystarczą. Dla przypomnienia. Punkt 81 Podejmiemy interwencję i 
negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę mieszkańców przed zagrożeniem 
powodziowym w celu doprowadzenia do modernizacji Wałów przeciwpowodziowych. Na jednej z 



komisji bezpieczeństwa radni mogli zapewnienia, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie ponieważ 
urzędy dysponuje bogatym materiałem dowodowym w postaci segregatora wypełnionego pismami. 
Dokumentami, które świadczą o tym, ze owe robocze kontakty Faktycznie mają miejsce a dalej, że 
nawet jeśli za 2 lata Łomianki zostaną zalane to dokumenty te staną się podstawą do wypłaty 
mieszkańcom odszkodowań. Żadne to pocieszenie. W połowie 2020 roku z pgw wody polskie 
podpisany został protokół w wyniku którego Wały przeciwpowodziowe na długości miało być 
poddane konserwacji koszenie, usunięcie karp i powalonych konarów drzew, wycinka wrastających 
krzewów, naprawa ubytków, zabezpieczenie otworów po bobrach i nornicach. Mało tego, że 
protokół nie został wypełniony to dodatkowa za sprawą firmy wynajętej przez urząd do wyrównania 
drogi Podwale, roga we władaniu pgw wody Polskie, wielu miejscach stopa wału została uszkodzona. 
Zleceniobiorca nie przyznaje się a uszkodzenia do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte. uchwała 
Krajobrazowa. Pomimo licznych próśb skierowanych przez radnych do burmistrzów w 2020 roku w 
tej sprawie nie zrobiono nic. Na ten rok zaplanowano konsultacje, których terminu już dziś nie 
dotrzymano. utrzymanie zieleni ul. Warszawska Główna Arteria Łomianek, która powinna być 
wizytówką miasta od wielu już lat obsadzana jest rabatami jedynie do okolic ul. Bałnozo śka, okolice 
poczty. Być może sprawa ta wydaje się mało istotna jednak ten przykład dobitnie pokazuje jak 
nierówno traktowani byli mieszkańcy naszej gminy. Można go przełożyć na inne jeszcze aktywności 
w tym inwestycje wod-kan, inwestycje związane z utrzymaniem dróg, instalacji oświetlenia ulicznego 
LED i tym podobne. Przykład wyraźnie wskazuje na zrównoważonego rozwoju gminy. Budżet 
obywatelski w 2020 roku zaniechano sztandarowego projektu burmistrza Witolda Gardy. Powodem 
miała być pandemia jednak w zdecydowanej większości miast w Polsce nie uszkodziła ona w 
partycypacji publicznej. Tym bardziej, że konkursy organizowane w nich były głównie w trybie online. 
Osiedla i sołectwa. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację przedsięwzięć 
zaplanowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego wyniosła ponad 400 000 zł. Jednakże 
do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana przez urząd największa inwestycja 50% całego funduszu 
sołectwa dziekanowa Bajkowego, która była wynikiem podziału środków w 2019 roku. Szanowni 
państwo wotum zaufania dla urzędującej burmistrz Łomianek to nie tylko ocena raportu o stanie 
Gminy. To również spojrzenie na styl sprawowanego urzędu a ten daleki był od zadowalającego. 
Radni byli pomijani w procesie decyzyjności, ograniczoną im skutecznie możliwości swobodnego 
sprawowania mandatu poprzez brak możliwości spotkań, konsultacji i rozmów na temat a dalej 
prowadzonych inwestycji. Odmawiano im dostępu do informacji publicznej, odpowiedzi na składanej 
interpelacje były nierzadko niepełne, nieprecyzyjne lub niezgodne ze stanem faktycznym. Były 
również i takie sytuacje, w których zobowiązania urzędu nie były wypełnione a wnioski składane 
przez radnych były bez żadnego uzasadnienia ignorowane. Również pisma składane przez samych 
mieszkańców. Z uwagi na społeczny charakter spraw nie będę przywoływał tu konkretnych 
przykładów. W efekcie swoich działań a właściwie prawdę mówiąc ich braku burmistrz utraciła 
poparcie nawet znakomitej części własnego zaplecza polityczne, popatrz klub mieszkańcy Łomianek. 
Taki był rok 2020. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pani burmistrz proszę się odnieść.  
Kolejny Mówca 
Ja Jednak pozwolę sobie odnieść przynajmniej do kilku punktów. [dźwięk niesłyszalny] na rok 2021. 
Decyzję o przeznaczeniu jakichkolwiek pieniędzy na nasz lokalny budżet obywatelski podejmowane 
są na przełomie marca i maja. W tych miesiącach są podejmowane decyzje co do finansów 
przeznaczony, co do kwot przeznaczonych na działania oddolne. Znowu muszę przypomnieć bo mam 
wrażenie, że państwo zapomnieli. W marcu wybuchła pandemia. Od marca do czerwca nie zbierała 
się sesją nie zbierała się rada miejska, nie procentowa liście państwo żadnej uchwały budżetowej a 
bez uchwały obligacyjnej nie mogłam zdecydować nic co dotyczyło finansów publicznych. Więc 
wypominanie mi, że nie było o Jankowskiego mechanizmu partycypacyjnego na 2021 rok to chyba 
raczej państwo sobie powinniście przepisać, dalej. Jeśli chodzi o azbest i wszelkie działania dotyczące 
referatu Ochrony Środowiska z mieszkańcami. To mieszka wycofali się ze współpracy z Urzędem 



ponieważ bali się wirusa. Również chcę przypomnieć, że takie sprawy związane są z obecnością 
obcych ludzi na danej posesji. Szanowny panie radny. Chciałabym żeby pan pamiętał o tym, że były 
gigantyczne obostrzenia przy kontaktach międzyludzkich. Jeśli chodzi o zwik. Bardzo prosiłabym pana 
o oszczędzanie wycieczek osobistych o kwoty i o inne. Zapraszam do aplikowania na stanowisko 
wszelkiego [dźwięk niesłyszalny] i teraz, mogę dokończyć? Panie radny proszę nie przeszkadzać. 
Ponieważ Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostał dodatkowe zadanie i obsługuje gminę przy 
odpadach zielonych. Nie wiem czy pan tego nie zauważył ale to trwa 2019 roku. Jeśli chodzi o raport 
o stanie Gminy. Tak jak powiedziałam. Państwo uchwali liście 27 lutego 2020 roku uchwałę o 
raporcie jak ma wyglądać. To jest uchwała 22/ 200/20 20. Musiałam się tego dostosować ponieważ 
to państwowy wyznaczy liście Kierunek, w którym powinnam pójść jeśli chodzi o raport o stanie 
Gminy. Mnie również boli to, że ten raport o stanie Gminy jest mało czytelny ma 196 stron ale to jest 
państwa decyzja. Ja wykonuje państwa uchwałę. Bardzo chętnie chciałabym skorzystać z takiego 
wzoru jak zapoczątkował Sopot. Jak tworzy to gmina Izabelin jak również tworzy to gmina Nowiny 
koło Kielc bo również ma tego typu przedstawienie raport o stanie Gminy. Chciałam państwu 
pokazać przez tą prezentację, którą dzisiaj miałam w zasadzie dla mieszkańców moi drodzy 
mieszkańcy bo nadal uważam, że ta debata nie powinna się dzisiaj odbywać możliwość pokazania 
raport o stanie Gminy w innym kształcie niż państwo narzuciliście mi podejmując uchwałę w roku 
2020, 27 lutego więc jeśli jest pretensja do tego jak wygląda raport o stanie Gminy Proszę się 
podsypać popiołem i chciałabym właśnie żebyście naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wzięli pod 
uwagę Moi drodzy państwo. Po pierwsze pandemii od marca 2020 roku, która zmieniła bardzo wielu 
ludzi również sposób funkcjonowania Urzędu Miejskiego i brak sesji, brak sesji rady miejskiej przez 4 
miesiące co pozwoliło mi dopiero w lipcu ruszyć z inwestycjami i jeżeli macie coś mi do zarzucenia to 
bardzo poproszę o konkrety dotyczące konkretnie mnie a nie tego, że mogłam zrobić cokolwiek jako 
urząd miejski po podjęciu przez państwa uchwały obligacji i ruszeniu budżetu na 2020 rok. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
To ja się jeszcze odniosę do raportu najpierw. Po pierwsze bo tutaj usłyszałem, pani burmistrz może 
mi umknęło. Kiedy było jakieś spotkanie w sprawie uchwały o tym jak dacie raport o stanie Gminy? 
Pani zapraszała żeby pokazać nam jakąś z alternatywną propozycję żebyśmy mogli rozważyć czy mi 
to umknęło? Bo ja nie pamiętam takiego spotkania żebyśmy rozmawiali i żeby ustalali coś jak to ma 
wyglądać, żebyśmy jakiś konsensus mieli w tej sprawie ale to może ja nie uważnie czytam maile.  
Kolejny Mówca 
Ja odpowiem tylko na to króciutkie pytanie. To rada przygotowała projekt uchwały, a później ten 
projekt uchwały uchwaliła.  
Kolejny Mówca 
No dobrze ale pytanie bo Pani burmistrz zarzuciła, że są lepsze rozwiązania. Ja nie pamiętam żeby 
zaproponowała jakieś inne alternatywne podejście. Nie pamiętam takiej sytuacji. Dobrze teraz jeśli 
chodzi o sam raport. Ja parę raportu w życiu popełniłem. W raportach się raportuje natomiast 
czytam raport, w którym jest napisane zapewnienie odpowiedniej ochrony cennych przyrodniczo 
terenów. To jest zdanie wartościujące w odpowiednim, w odpowiednim do czego. Nowoczesna i 
odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców baza techniczna systemu oświaty i wychowania. Na 
podstawie czego jest wniosek, że ona jest odpowiednia dla mieszkańców? Jakieś badania są robione 
w tej sprawie czy. To wygląda po prostu na na takie chwalipięctwo, które nie jest raportowaniem. 
Jest baza sportowa sportowo-rekreacyjna dostosowana do wysokich wymagań mieszkań 
zapewniająca wysokiej jakości różnorodne usługi. To są wysokiej jakości i wysokie oczekiwania 
mieszkańców. Skąd te informacje, że to są wysokiej jakości usługi i wysokie oczekiwania 
mieszkańców. znaczy tak się po prostu nie pisze raportów. To jest propagandowy dokument dla mnie 
a nie raport bo w raporcie raportuje się. Wykonaliśmy To to i to. Jeśli mamy się z kimś porównywać, 
że Jesteśmy lepsi albo gorsi, mamy lepsze albo gorsze infrastrukturę to to powinno się znaleźć, jakiś 
Benchmark powinien być. Natomiast To wygląda na no na taką no to chwalipięctwo po prostu. po 



prostu bo to i to tego jest więcej. W takim takim to nie jest wysoki poziom bezpieczeństwa 
publicznego w gminie. Ugruntowane potrzebom mieszkańców sytuacja mieszkaniowa. No to no to 
jest po prostu, skąd takie informacje? To nie jest raport. Znaczy takie wnioski są po prostu mnie 
uprawomocnione niczym. Znaczy jeśli pani burmistrz ma zrobiona jakieś solidne badanie, w którym 
jest to zmierzone i widzimy tu jakąś poprawę to ja bardzo chętnie się zapoznam. Natomiast to tak 
napisany ten dokument moim zdaniem jest nie do przyjęcia. A wracając do jeszcze cały czas tych 
trzech miesięcy. Znaczy przypomina mi się taka sytuacja, że zwala się winę na... Budżet był 
uchwalony. Realizacja budżetu powinna postępować. Jeśli chodzi o przygotowania do sesji sesji to 
była planowana i rozmawialiśmy o tym ale była planowana online i pani burmistrz cały czas jak były 
dyskusję, że ma być offline albo online. Ja pamiętam jakby co to są dowody w postaci maili, 
artykułów, że to była przepychanka pomiędzy byłym przewodniczącym Rady i panią burmistrz czy 
sesja  ma być offline czy online. No teraz z perspektywy czasu wiemy, że była pandemia i było 
zagrożeń i świetnie o tym przypominamy ale w tamtym czasie jakoś pani burmistrz nie pamiętała, że 
już zasadzie w marcu można było zacząć myśleć o tym żeby przygotowywać się do pracy online. Więc 
to moim zdaniem to tutaj zarzuty i rzucanie w nas kamieniami, że to my jesteśmy winni, że nic się nie 
wydarzyło bo była pandemia i myśmy się nie chcieli zbierać są bezzasadne i możemy na ten temat 
dyskutować. Ja rozumiem, że to jest, że sprawa ktoś jest w sądzie. Ja też byłem wtedy więc jakby nie 
rozumiem tutaj zarzutów. Wrzucanie wszystkiego na pandemie, inne Gminy się obroniły, inne Gminy 
potrafiły tym zarządzić, Inne chcą współpracować. To co radny [dźwięk niezrozumiały] podnosił 
odnośnie bezpieczeństwa. Rzeczywiście. My wielokrotnie pytaliśmy się co się dzieje, jakie są rzeczy 
realizowane jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wszystko się jeśli chodzi o bezpieczeństwo w gminie 
odbywało poza komisją bezpieczeństwa. No to jest po prostu, to jest dowód na to, że nie ma woli 
współpracy i nie ma jak gdyby nie można się od nas teraz spodziewać, że my będziemy zadowoleni ze 
współpracy i zadowoleni z tego jak to jest wszystko realizowane. Bardzo mi przykro. Moim zdaniem 
to jest, znaczy ja jestem zawiedziony tym co się dzieje. Mi się dobrze współpracuje z różnymi i 
podmiotami pojedynczymi. Bardzo jestem zadowolony ze współpracy. Natomiast generalnie ze 
współpracy z panią pani burmistrz jestem niezadowolony. Powinienem. Jako radny powinienem. Nie 
muszę ale powinienem. To jest jakby, jeśli pani burmistrz tego nie rozumie, że pani jako urzędnik 
powinna współpracować z radnymi to jest mi bardzo przykro i to nie nie wróży niczego dobrego. 
Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Ja współpracuje. To Pan nie chce, to po pierwsze. Po drugie Komisja Bezpieczeństwa fantastycznie 
sobie poradziła z kupnem samochodu dla OSP Łomianki Zresztą. Panie Michale. Myślę, że realne 
spojrzenie na to co gminie pozwoliłoby panu ocenić tę sytuację zdecydowanie bardziej realistycznie 
niż idealistycznie ale tak jak mówię. Ja nie chciałabym wchodzić tutaj debatę. Państwo podejmiecie 
decyzję za chwilkę poprzez głosowanie. Ja Raport o stanie Gminy przedstawiłam mieszkańcom z 
szacunku dla mieszkańców. Szanowni państwo radni. Wymusi iście to na mnie dzisiaj. Nadal uważam, 
że ta debata nie powinna się odbyć dzisiaj z powodu niedopełnienie formalności przez Komisję 
rewizyjną i wydaje mi się bezcelowe dalsze dyskutowali na ten temat. Jeśli państwo zamierzacie 
sobie dyskutować to ja życzę dobrego państwu wieczoru. Zapraszam nie wiem to już od państwa 
zależy, od pani przewodniczącej jak dalej potoczy się ta debata. To co mogłam przedstawić się o 
raporcie o stanie Gminy mieszkańcom zrobiłam. zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Jeśli ktoś ma 
troszkę inne spojrzenie na rzeczywistość, która była w zeszłym roku to jest jego absolutny prawo 
Szanowni państwo. Ja nie mam nie mam problemu we współpracy z wieloma ludźmi, z 
mieszkańcami, z jednostkami pomocniczymi. Chciałam tylko dodać właśnie, że te właśnie jednostki 
pomocnicze są nadzorowane przez Urząd Miejski w Łomiankach więc każda jedna rzecz zrobiona 
przez OPS, robiona przez centrum kultury, robiona przez icdsi całą resztę jest we współpracy z 
Urzędem Miejskim w Łomiankach. Ja rozumiem, że nie lubicie państwo Urzędu Miejskiego w 
Łomiankach tylko zauważ te pewne zależności. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pan Radny Janusz Skonieczny.  



Kolejny Mówca 
W 2020 roku była pandemia. Mieliśmy problem ze spotkaniem się na sesji. Miałem do tego nie 
wracać ale skoro tak tak dużo dyskutujemy to ja przypomnę że 21 kwietnia składałem interpelacje z 
pytaniem o to czy pani wiceprzewodnicząca może zwołać sesję. Dostałem odpowiedź, w której 
czytamy. Niech sobie tylko ją odpalę. Mając na uwadze powyższe, tam nie będę przytaczał wyroków 
sądowych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż brak jest możliwości zwołania 
nadzwyczajnej sesji rady miejskiej w Łomiankach przez wiceprzewodniczącego, gdyż przewodniczący 
nie jest nieobecny co świadczy nawet o zwołaniu sesji rady miejskiej w Łomiankach w miesiącu 
czerwcu. Przewodniczący jedynie pozostaje bierny na wnioski o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady 
miejskiej co nie świadczą jego nieobecność. Czyli można powiedzieć, że chcieliśmy, próbowaliśmy. 
Pani zarzuca nam, że my nie chcieliśmy się spotykać i była obstrukcja ale tak naprawdę to z urzędu 
wyszła taka a nie inna opinia prawna, że nie można. Się potem zmieniło bo miesiącu jednak się udało 
zwoła. Jednak się okazało, że wiceprzewodnicząca może zwołać tą sesję. My się spotkaliśmy, 
wykonaliśmy odwołanie aby była inna Opinia prawna przy... Inna Opinia prawna przeczytana na sesji 
15 maja. Przepraszam nie po miesiącu, później. Więc tak dobrze pamiętam? 15 maja była sesja? Czy 
w czerwcu czy... Dobrze to nie pamiętam daty. Jednak ta opinia prawna był już inna i wydaje się, że 
zarzuca pani coś czemu nie jesteśmy winni. To tyle, to tyle. Jeżeli ktoś to się zapoznać z 
interpretacjami zapraszam pierwsza z nich jest 21 kwietnia br m3 22/ 2020 na bipie. Proszę sobie 
poszukać. A wracając do raportu o stanie Gminy. Kolejne pytanie. Mamy w ramach kompleksowej 
informatyzacji gminnych placówek publicznych... Ta ta ta ta... Jest rozwój e-usług. Jakie usługi 
rozwinięto? Proszę podać dane liczbowe na temat ich wykorzystania. Ja będę pytał o właśnie dane 
bo dowartościowanie, że tam najlepsze, największe itd. to to nic z tego nie wynika. Ja chciałbym 
dostać dane ilościowe. Także Jakie usługi rozwinięto proszę podać dane liczbowe na temat ich 
wykorzystania. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, no dostęp do raportu o stanie Gminy na [dźwięk niezrozumiały] 196 stron. Macie 
państwo bezpośredni. Tam powinny być dane a opisane. Jeśli nie są uzupełnię w najbliższym czasie. 
Jeśli chodzi o niespotykanie się państwa na sesji rady miejskiej to mimo, że pan składał interpelację, 
mimo że część radnych chciała się spotykać to fakt jest jeden. Rada miejska nie spotykała się mimo 
moich wniosków. Tego pan jednak nie zaprzeczy. Temu pan nie zaprzeczy. Więc nie spotkaliście się 
państwo radni a ja nie miałam możliwości procedowania inwestycji, różnych rzeczy. Więc bardzo 
proszę nie mówić mi, że mogłam coś zrobić skoro nie mogłam bo cię państwo nie spotyka liście. Czy 
pan chciał. Czy pan nie chciał to jest sprawa drugorzędna. Rada miejska nie spotkała się, nie uchwalił 
uchwały. Zamykam temat. Mogliśmy się spotkać w absolutnym reżimie sanitarnym stacjonarnie. Były 
możliwości. Inne Gminy z tym nie miały problemu. Problem miał przewodniczący ówczesny rady 
miejskiej. A pan potrzebował komputer. Prawda. Dziękuję bardzo inn i sobie poradzili świetnie bez 
tej potrzeby. Ma pan tablet urzędowy. Bez problemu Pan powinien uczestniczyć w tych sesjach. Jeśli 
chodzi o... Jeszcze chce do powiedzieć, że zwik w ubiegłym roku wypracował zysk 1700000 zł i był to 
najwyższy zysk wypracowany historii spółki z czego 150000 poszło na dopłaty dla mieszkańców i 
chciałabym żebyśmy naprawdę brali szczegółowe informacje dotyczące spółek, dotyczące faktów a 
nie dosyć ważko sobie podchodzili do tematów tylko dlatego, że kogoś się nie lubi albo kogoś się 
lubi. Szanowni państwo tak jak mówiłam. To była prezentacja dla mieszkańców. Nie wiem czy pani 
Hania teraz jeszcze a propos sprawozdania finansowego bo to też była w prezentacji. Więc pani 
przewodnicząca. Myślę, że zarówno raport o stanie gminy jak i sprawozdanie finansowe zostały 
omówione w wspólnie w tej prezentacji więc z naszej strony już jest wszystko to co mieliśmy do 
powiedzenia. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Janusz Skonieczny.  



Kolejny Mówca 
Na stronie 15 jest mowa o wymianie, wspieranie wymiany urządzeń grzewczych, gdzie wymieniono 
to urządzenia grzewcze i w jakich budynkach występują piece na paliwo stałe. Mówię o budynkach 
Gminy. Gdzieś tam dalej w raporcie jest informacja o jednej takiej wymianie. Jeśli może pani to 
potwierdzić lub podać dokładniejsze dane. Pani burmistrz. Czyli rozumiem, że pozostaje pani bez 
odpowiedzi, czyli nie udziela odpowiedzi bo mogę się pogrążyć coś w tym stylu tak. No nie wiem. No 
może wypadałoby podać może nam jakieś dane liczbowe albo może brakuje jednak naczelników i oni 
by mogli nam...  
Kolejny Mówca 
Ale Panie radny, naczelnicy  poszli dlatego, że muszą [dźwięk niesłyszalny] . Natomiast to jest debata, 
a nieodpytywanie. To jest debata. Kto chce [dźwięk niezrozumiały] odpytywanie. Jeżeli pani 
burmistrz uznała, że już powiedziała wszystko to proszę kontynuujemy dalej debatę. Czas jest 
nieograniczony i nie możemy tego czasu nikomu zabrać.  
Kolejny Mówca 
Możemy sobie kierować pytania do ściany. Dobrze. To ja może wymienię wszystkie te pytania. One 
się nagrają i może twierdzi, że warto by było na nie odpowiedzieć. Na stronie 15 też jest informacja o 
tym, że wzmocniona funkcję centrum Gminy. Mam to jak wzmocnioną funkcję centrum. Na końcu 
strony 15 jest informacja gmina Łomianki jest w trakcie osiągania najważniejszych wyzwań stojących 
przed miną 2030 roku, wskazanych strat między innymi 100% zwodociągowania, 90% skanalizowania 
obszaru Gminy, odbioru ścieków z całego obszaru Gminy, budowa nowoczesnego Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, podniesienie standardu wszystkich ulic gminnych, rozwój autobusowej komunikacji 
publicznej. Również tej niskoemisyjnej. Rozbudowa układu turystycznych dróg rowerowych, budowa 
placów zabaw i siłownie zewnętrzne. Tutaj mam do tego pytanie. Na jakim etapie realizacji tych co 
znajdujemy? Bo jest powiedziane, że mamy 100% zwodociągowania, 90% skanalizowania. Tutaj 
wypadałoby powiedzieć no to jest teraz? Na stronie 16. Na terenie gminy całej Gminy w miejscach 
użyteczności publicznej powstały bezpłatne punkty dostępu do szerokopasmowego internetu. Ile jest 
tych punktów i gdzie się znajdują? chyba gdzieś to dalej na prezentacji pani o tym mówiła. Dalej. 
mamy informację o jako pierwszy wybrane projekty. Budowa portalu internetowego promującego 
zasoby Kult regionu na bazie turystyki rowerowej. Wartość projektu 2000000 zł. Tutaj mam pytanie. 
Jakie środki trafią do Łomianek i gdzie znajduje się wskazany portal internetowy? Czy go 
zrealizowaliśmy czy nie? Nie ma pani burmistrz. Dobrze więc czytam dalej. Strona 18, gmina 
Łomianki jest liderem Partnerstwa... To chyba to chyba jest bez sensu. Więc ona i tak nie odpowie 
więc. Gmina Łomianki jest liderem partnerstwa na rzecz tworzenia planu zrównoważonej mobilności, 
o którym też słyszeliśmy. Kiedy ten plan zostanie przygotowany? tak. Mieliśmy informacje o edukacji 
na stronie 19 jest między nimi mowa o tablicach multimedialnych w połączeniu z nauką zdalną więc 
tutaj mam tytanie. Tablice multimedialne pomagają w prowadzeniu nauki zdalnej? moim zdaniem 
nie pomagają. Z założeń projektowych wynika również, że wsparciem objęci uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnościami oraz uczniowie nieposiadający 
warunków technicznych do uczestnictwa w danych zajęciach lekcyjnych. To jest z końca strony 19. 
No to jak wypełniona te potrzeby tych uczniów? Ale na stronie 20 na końcu. Wnioskodawca może 
uzyskać 80% kosztów zakupu montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji 
określonej w programie. Jednak dotacja ta nie może przekroczyć 1000 zł. To jest mowa o 
uruchomienie gminnego programu gromadzenia wody. I tutaj mam pytanie. Jakie cele osiągnięto w 
związku z realizacją programu. Ja nie... idea jest słuszna. Fajnie, że coś robimy ale chciałbym 
chciałbym wiedzieć jak bardzo to jest skuteczne. Czy to jest taki promocyjny bardziej charakter czy 
jednak zwiększa się retencja wody u nas w gminie tak. I tutaj pytanie. O ile zwiększyła się retencja 
wody deszczowej w związku z wprowadzeniem tego programu? Na stronie 21 mamy coś takiego. 
Osiągnięcie właściwego efektu ekologicznego. Więc to jest pytanie. Co to jest właściwy efekt 
ekologiczny. To już Michał o tym wspominał, że to jest wartościujące i ja chciałbym wiedzieć jak to 
mierzyć? Na stronie 22 w punkcie dziesiątym. Mamy o ukształtowaniu powierzchni , o kształtowaniu 
wspólnej przestrzeni. Mowa jest o zebraniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Chciałem się zapytać 



ile wniosków zebrano w ramach tego zadania? A Ile trwało zbieranie tych wniosków? Jakie narzędzia 
zastosowano? Ile do dnia dzisiejszego kosztował proces konsultacji? Dalej, na stronie 22 w punkcie 
11 m o tym, że zostaliśmy jeden milion złotych dofinansowania na projekt miasto z klimatem. Jest 
zdanie. Część dzielona, przewiduje dodatkowo zagospodarowanie terenu wokół jeziora. Utworzenie 
nowej zieleni przyulicznej. I tutaj to jest w odniesieniu do ulicy Fabrycznej do budowy tej ulicy. 
Jednak przy tej ulicy wycięto bardzo dużo starych drzew. Bardzo dużo w sensie kilkanaście. Nie 
jestem w stanie powiedzieć i tutaj mam pytanie. Ile i jakiej wielkości drzew wycięto przy budowie 
ulicy Fabrycznej, jakie planuję się nasadzenia zastępcze? A ile będzie faktycznie tej nowej Zieleni w 
ramach tego programu? Strona 23. Tutaj wspominałem to jest o tych robotach, które się mają 
skończyć 21 września i to jest na nieścisłość w stosunku do inwestycji wymienionej w innej części 
raportu. I tutaj mam pytanie. Skoro do 21 września się ma zakończyć to jak się do tego mają środki 
niewygasające? Czy my, może pani skarbnik tym razem może udzielić odpowiedzi. Czy wygasające, 
które mieliśmy zaplanowane na ulicę fabryczną to już zostały spożytkowane? Czy one wrócą do 
budżetu?  [dźwięk niesłyszalny] Czyli zapłaciliśmy za całą realizację Fabrycznej czy jeszcze nie? 
[dźwięk niesłyszalny] z tych nastu milionów, które były przeznaczone na [dźwięk niesłyszalny]. 
dobrze. Dziękuję bardzo. Czuję się poinformowany. strona 23. Planowanie przestrzenne odnośnie 
studium. 17 grudnia rada miejska w Łomiankach przyjęła uchwałę 286/ 2020 w sprawie ocena 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łomianki oraz miejscowy plan zagospodarowania. To jest przykład dokumentu, który nie został 
załączony do raportu. Nie chodzi o to żeby go skopiować i wkleić tak jak w przypadku innych części 
ale warto by było też ten do przynajmniej się do niego odnieść. No chyba nie chodzi o wygląd 
raportu bo ja się nie czepiam do wyglądu. Jakby miał się czepiać że on jest nieczytelny to można było 
długo rozmawiać. Ja pytam o dane, które się w tym raporcie nie znajdę i pytania, które się pojawiają 
w związku z jego lekturą. Wieloletnim programie sporządzanie uchwalenia planów miejscowych 
stanowiących element przygotowanej analizy zagospodarowania przestrzennego za najistotniejsze 
uznana dokończenie sporządzania planów miejscowych będących w trakcie sporządzania oraz 
sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni dla obszarów dla, których w 
wyniku wydanych rozstrzygnięć nadzorczych wojewody Mazowieckiego oraz wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono nieważność. Dlaczego w tym miejscu nie 
wymieniono stanowiska rady miejskiej z czerwca zeszłego roku, które dotyczyło interpretacji planów 
miejscowych. Dlaczego nie powiedziano jakie działania związku z tym stanowiskiem zostały podjęte. 
Jakie działania ja tutaj mam do tego punktu, jakie działania podjęto w celu ograniczenia patologii i 
budowania osiedli w wyniku, których poszczególne budynki nie posiadają działek budowlanych. To 
znaczy są te działki są wielokrotnie mniejsze niż minimalna wielkość działki budowlanej wskazanych 
w planach miejscowych. Rozumiem znowu pozostawienie to bez odpowiedzi. Strona 26, w 2020 roku 
w dniach 9- 27 listopada przywrócona kontrole nieruchomości oddanych w najem dzierżawa i 
orzeczenia, których umowy obowiązywały do dnia przeprowadzenia kontroli. Łącznie Skontrolowano 
32 nieruchomości. Pytanie, Które nieruchomości skonstruowano i które z nich można wykorzystać 
choćby tymczasowo do zwiększenia zasobów lokali komunalnych. Znowu bez odpowiedzi. Strona... 
To sobie odpuszczę. Są jakieś zasady, które bez sensu zostały w na stronie 27 wymienione. Dalej. 
Strona 29. Stworzonych dzisiaj planach transportowych brane są pod uwagę nie tylko połączenia 
autobusowe, kolejowe i tramwajowe. Jakie plany tworzy gmina, jakie uzasadnienie ma pod uwagę 
połączeń kolejowych tramwajowych u nas w tej sytuacji. Dalej czytamy, że uwzględniane są rowery 
miejskie, hulajnogi miejskiej, wypożyczalnia samochodów na minuty. I pytanie czy gmina bierze pod 
uwagę rowery miejskie, hulajnogi miejskie, wypożyczalnie samochodów na minuty. Których 
rozwiązaniem będą współfinansowane ze środków Gminy. Dalej czytamy. Następuje wyludnianie 
obszarów centralnych miasta stołecznego Warszawy na rzecz wzrostu liczby mieszkańców obszarów 
położonych kilka, kilkanaście kilometrów dalej. Nie wiem jak państwo ale jak ja w Warszawie to ona 
nie wygląda na wyludnią. W ięc tutaj mam pytanie, w których w których miejscach Warszawy 
zaobserwowano wskazany wyludnienie i jak kształtuje się ono w liczbach, skąd wzięto informacje na 
ten temat? strona 30. Tutaj jest mowa o transporcie i to jest grupa ta chętniej wybiera to jest szósta. 



Grupa ta chętnie wybiera transport publiczny, dojazd do szkół i uczelni pracy. Mowa o osobach w 
wieku produkcyjnym. Znowu proszę o wskazanie badań i podanie danych statycznych statystycznych 
imprezy. Bo mi się wydaje, że mieszkańcy Łomianek chętnie wybierają jednak samochody i ciężko 
jest ich przekonać do transportu zbiorowego co jest dla nas nie lada wyzwaniem powinniśmy się 
starać. Skoro wiemy, że wybiera to fajnie by było jakieś badania na ten temat przytoczyć. Taka jest 
teza w raporcie. Na stronie 31. P lan zrównoważonej mobilności miejskiej odpowiada na problemy 
związane z transportem w sposób bardziej Efektywny. Pytanie dlaczego odpowiada w sposób 
bardziej efektywny w stosunku do czego. Tam też jest mowa o ocenie podjętych działań i i tutaj też 
pytanie jest. Jakie dotychczasowe działania poddano ocenie? Jakie są wyniki tej oceny? Tak. Jestem 
na stronie 33. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Łomianki również wzrasta. Więc 
pytanie jak wzrost podmiotów gospodarczych w Łomiankach. Jaka była liczba ich liczba w 2019 roku 
a jaka 2020? Znowu tutaj są dane wymienione z 2015, 2014 roku. Pytanie Jakie są aktualne 
informacje o bezrobociu i o sieci gazowej. Mamy o wykorzystaniu sieci gazowej dane z 2014 roku. 
Warto by było je zaktualizować. 192 strony. Często mi Państwo zwracacie uwagę, że ja przychodzę 
nie przygotowany więc, wydaje mi się że ja bardzo często przychodzę jednak przygotowany. Pomimo 
tego, że jestem w klapkach i niektórzy uważają, że lekceważę swoją swoją pracę to ja przeczytałem, 
zapoznałem się konkretne pytania, które pozwolą jakby odpowiedzi na te pytania, pozwolą 
zadecydować o kierunkach działania Gminy ale skoro radni protestują, rozumiem. [dźwięk 
niesłyszalny] ja 14 przypomnę wysłałem wniosek. Pani go nie chciała pobrać bo był wysłany przez 
Google i pani się i się upiera żeby, że tak nie można i nie wysłała pani.. To ja wysyłam [dźwięk 
niezrozumiały] A kto wysyła? [dźwięk niezrozumiały] No dobrze ale kto wysyła? Bo ja nie wiem. No 
nie wiem. Co to zmienia? [dźwięk niezrozumiały] Ale biuro rady, ma wspierać Radnych i ja nie muszę 
się znać na procedurach. Ale ma Pan wykonać swój obowiązek. Tak i prosiłem o pytania to pytałem, 
pytałem o biuro rady o opinie. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
o uchwałe, która mówi to, że procedowanie teraz tego co my teraz robimy jest niezgodne z 
procedurami sprawa. Ja przedstawiłam raport o stanie skrótowy ze względu na dobro mieszkańców, 
że być może jeszcze są w stanie nas oglądać co nie zmienia faktu, że ta debata nie powinna się 
odbywać dzisiaj.  
Kolejny Mówca 
Rozumiem, że...  
Kolejny Mówca 
To państwa decyzja i Pan zarzucawszy mi źle przygotowany raport.  
Kolejny Mówca 
Ja nie zarzucam źle przygotowanego raportu. Ja mam pytania. Do niego.  
Kolejny Mówca 
Proceduralnego przez, który nie powinniśmy w ogóle teraz tutaj możemy [kłótnia]  
Kolejny Mówca 
Pani burmistrz twierdzi, że jak pani przedstawiała skrótowy to jest dla mieszkańców ale jak radni się 
wypowiadają to my jesteśmy przeciwko mieszkańcom? To to nie służy mieszkańcom?  
Kolejny Mówca 
To nie chodzi o to. [dźwięk niesłyszalny] [spór].  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, przerywam ten spór.  
Kolejny Mówca 
Ja jeszcze zapytam o te sztandarowy buspas. Bo była mowa o tym, że w tym roku wynegocjowana. Ja 
chcę w takim razie chcę zapytać, kiedy rozpoczęto prace nad tym dokumentem jeżeli to nie jest 
tajemnica. N ad projektem porozumienia. [spór2]  
Kolejny Mówca 
odpowiadamy tylko wtedy kiedy się zgłosimy do dyskusji. [dźwięk niezrozumiały]  



Kolejny Mówca 
Na wszystkie szczegółowe pytania. Miło by było gdybyście państwo jednak ustalić co mówią 
urzędnicy do państwa i co mówimy my. Jeśli chodzi o uzasadnienie uchwał, oprocentowanie uchwał i 
całą resztę. Sprawa zaczęła się we wrześniu 2019 roku w styczniu byliśmy do porozumienia w marcu 
weszła w marcu 2020 roku zaczęła się pandemia. Potem było zamrożone wszystko w wielu urzędach 
miasta stołecznego Warszawy.  [dźwięk niesłyszalny] nie państwa pytania tylko chciałby też żebyście 
uszanowali moje.  
Kolejny Mówca 
Ja też chciałam zwrócić uwagę. Tutaj do pani Marii Zalewskiej mówię, że debata jest do tego żeby 
debatować ale nie znaczy że by się przekrzykiwać i proszę nie zwraca uwagi, że ja zwracam uwagę 
radnym. Ja tylko proszę o kulturalną debatę a nie przekrzykiwanie się. Debata ta ma to do siebie, że 
nie można jej ani skrócić, ani złożyć wniosku o przerwanie. Debatujmy natomiast nie przekrzykuj my 
się i bardzo proszę Pani Mario bez takich nieprzyjemny uwag.  
Kolejny Mówca 
To ja zadam ostatnio pytanie i na tym skończę. [dźwięk niezrozumiały] Mniej ważnych moim 
zdaniem. A to jest taka informacja, która jest też i dla mnie niewygodny bo uważam, że nie 
powinniśmy do takich sytuacji doprowadzać i jest to wątpliwe. Więc chciałem się upewnić, że nie 
mam racji. W odniesieniu do do tego buspasa i do naszych prac nad nad porozumieniami chciałem 
się zapytać jakie efekty przyniosły umowy zawarte z Maciejem Krogulcem? N a prawie 70000 zł. Dla 
przypomnienia od grudnia 2018 roku pan Maciej Krogulec jest przewodniczącym Rady Nadzorczej 
knr za co otrzymuje prawie 4 miesięcznie. Do końca 2020 roku otrzymał wynagrodzenie na kwotę 
prawie 165000 zł. I tutaj pytanie. Co za to uzyskaliśmy? Bo czy umowa, którą wynegocjowana czy coś 
więcej? Jakiś był większy efekt? Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Radny Michał Naftyński. Ja chciałem jakby powiedzieć, że... Znaczy Jestem bardzo zaskoczony 
jakością naszej debaty. Jestem negatywnie zaskoczony ponieważ, znaczy spotkaliśmy się tutaj żeby 
mówi się takie słowo "z czelendżować" tak to trochę spolszczone, że jakbyśmy... Czyli jest raport i my 
mamy go krytycznie ocenić. Nie mamy go wychwalać tylko mamy szukać dziury w całym. Tak 
rozumiem naszą rolę. Mamy sprawić żeby był lepszy, żeby... Natomiast mam poczucie, że po drugiej 
stronie twórcy raportu nie chcą usłyszeć to naszego zdania tylko słyszę ataki, słyszę niekulturalne 
odzywanie się, słyszę połajanki, trzeba było słuchać i zamiast prostej odpowiedzi na proste pytanie 
padają oceny pod naszym jakby pod naszym adresem. To, że dyskutujemy i że spróbujemy się czegoś 
dowiedzieć to jest jest odczytywane jako atak na na twórców. Ja tego w ogóle nie rozumiem. To dla 
mnie debata nie powinna tak wyglądać. Debata powinna wyglądać tak, że jeśli my mamy wątpliwości 
a możemy je mieć, powinniśmy je mieć bo zostaliśmy wybrani przez wyborców i takie jest nasza 
powinno to na te nasze wątpliwości należy odpowiadać i tylko odpowiadać. Nie potrzebne są żadne 
żadne dodatkowe rzeczy, żadne takie no właśnie takie protekcjonalne traktowanie nas bo ja mam 
poczucie że jej że jakbym był w przedszkolu, tak. Jakby zadajemy pytanie mówimy, że to powinny 
inaczej wyglądać, skąd są dane i dostajemy atak. Więc dla mnie to jest... Nie mam słów naprawdę. 
Uważam, że jeśli mamy debatować nad czymś takim, mamy prowadzić tą debatę jak rozumiem z 
tego co powiedział Pan mecenas to to co robimy w tej chwili jest próbą generalną raczej niż to, że to 
będzie miał jakieś konsekwencje prawne. Nie jest próba generalna. To jest moje zdanie. Jeśli 
debatuje. J eśli w tej chwili coś pochwalimy i [dźwięk niezrozumiały] To odrzuci to będziemy musieli 
tą dopłatę powtórzyć  [dźwięk niezrozumiały] czy to nie mamy możliwości powtórzenia? czy to 
możemy teraz wstać i wyjść pójść do domu? Nie podejmując żadnej uchwały? I wtedy zwołujemy 
następną i powtórzę jakby był wtedy... Znaczy ja bym chciał się dowiedzieć jak wygląda, co robimy.  
Kolejny Mówca 
Panie radny. Może Pani burmistrz. Bardzo proszę Pani burmistrz odpowiedzieć.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, ja przypomnę uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Będę to robiła za 
każdym razem. Jeśli państwo nie rozumiecie. Sam Naftyński prosił żeby do niego mówić jako 12-latka 



to pamiętam z pierwszych sesji żeby pan rozumiał. Więc przeczytam po raz kolejny i może pan to 
teraz zrozumie. Przeczytam. Jednym z podstawowych elementów procedury absolutoryjnej 
wynikającej z treści artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest wydanie przez komisję 
rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Na określonym etapie postępowania 
absolutoryjnego komisja rewizyjna ma pełną wiedzę na temat wykonania budżetu i dlatego jej ocena 
ma wagę szczególną. Brak wypełnienia dyspozycji wynikającej z treści art. 18a ust. 3 wyżej 
wymienionej ustawy. Jeżeli pan Michał chcę zrozumieć i usłyszeć co mówię to dobrze by było gdyby 
pan radny mnie słuchał. Dziękuję. tak ale ja teraz czytam a pan nie ignoruję. To też było niegrzeczne? 
[dźwięk niezrozumiały] Od 8:00 pracuje dzisiaj. Z treści art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy 
uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie procedury absolutoryjnej w gminie. Tak jak mówił dużo 
wcześniej czyli o 16:00 pan mecenas. Raport o stanie gminy jest ściśle powiązane i debata jest ściśle 
powiązana z absolutorium. Jeżeli państwo tego nie zrozumieliście no to naprawdę jest mi strasznie 
przykro z tego powodu niemniej jednak tak jak mówiłam. Jeżeli ma być oskarżona o to, że byłam 
nieprzygotowana to nie chciałam tego zrobić i ja przedstawiłam mieszkańcom, którzy nas obserwują 
i długi czas byli na widowni raport o stanie Gminy. Jeśli chodzi o debatę i o całą resztę to już w 
państwa gestii należy to co państwo z tą debatują i dalszym procedowaniem na sesji zrobicie. sesese 
Państwo jesteście odpowiedzialni, jesteście dorośli, jesteście radnymi od 2018 roku. Znacie 
procedury, byliście na wielu szkoleniach wiecie co znaczą takie dokumenty jak uchwała regionalnej 
izby obrachunkowej. Jeżeli podjęliście decyzję państwo o tym, że chcecie debatować to proszę 
debatuje ale nie włączajcie mnie w działania nie zgodne  z prawem. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Pan burmistrz Witold Garda.  
Kolejny Mówca 
Bardzo dziękuję. Doczekałem się, wreszcie. Szanowni państwo, mam wrażenie nieadekwatności tego 
co ty się na tej sali w tej chwili dzieje. Raport o stanie gminy i debata o stanie Gminy została 
pomyślana żebyśmy rozmawiali o stanie gminy. O tym co jest do zrobienia jeszcze, co się wydarzyło, 
jakie są problemy w naszej gminie. Wydaje mi się, że duża część tej dyskusji jest o tym co powiedział, 
jakim powiedział tonem albo w jaki sposób się zachował a nie o zostanie Gminy. No o tym 
powinniśmy rozmawiać. Także i zestaw bardzo szczegółowych też chyba nie służy temu żebyśmy 
sobie odpowiedzieli na pytanie jaki jest stan Gminy. Wydaje mi się, że byłoby sympatycznie albo 
przynajmniej inaczej byłoby konstruktywnie, gdyby te pytania padły na komisji gdyby urząd mógł się 
do tych pytań przygotować. Nawet gdyby tu była armia urzędników to niektóre z tych pytań nie są 
do odpowiedzenia ad-hoc bo jest tak, że powiedzmy niektórych dat albo szczegółowych kwot nikt 
nie będzie ad-hoc wywołany do tablicy. W ypowiedź pana Marcina Etienne była, pana radnego była 
próbą takich właśnie debaty o stanie Gminy. Ja się z niektórymi tezami nie zgadzał ale to było 
utrzymany w konwencji, którą powinniśmy utrzymać podczas tego dzisiejszego spotkania. No 
pomijając fakt, że ta debata jednak powinna się nie dzisiaj odbyć tylko w innych warunkach. Ale 
skoro już ona ma miejsce no to po prostu jeżeli zależy państwu żeby ona coś przyniosła Nn to chyba 
jednak troszkę inaczej powinna wyglądać. Tyle dziękuję bardzo dziękuję.   
Kolejny Mówca 
Dziękuję, radny Tomasz Henryk Dąbrowski.  
Kolejny Mówca 
Szanowni państwo pół godziny temu Pani burmistrz powiedziała, że spółka ZWIK zanotowała 
największą w historii zysk. Nie ma się z czego cieszyć to jest błąd. Przez wszystkie lata starałem się 
żeby maksymalnie było 500 000. W ostatnich chyba dwóch trzech latach 700 czy 800 ubiegłego roku. 
Po co? Po to żeby pracownicy mieli wypłaconą nagrodę. Ewentualnie na jakieś części do 
samochodów i tyle. Dlatego, że jest to spółka Samorządowa. Ona nie jest ona na robienie zysku. 
Gdyby to była moja prywatna spółka ja z nimi zrobił cztery czy pięć milionów zysku. Bardzo łatwo jest 
dociągnąć i nawet gdyby było tłumaczenie ale my te pieniądze teraz damy komuś tam biedniejszym. 
To jest działanie Janosika. Nigdy ona nie wychodzi dobre. Biednym niby się, że bogatym weźmie. 



Biednemu się bierze i w biednemu się daje. On się staje jeszcze biedniejszy. To jest droga donikąd. 
Mówię dlatego wam żeby uczulić nie iść w kierunku spółek samorządowych żeby robiły zysk. Mają 
zrobić bo to jest spółka, spółka musi robić zysk żeby była sprawa jasna powyżej zera dla 
pracowników i tak dalej. Żeby nie generować jak najwyższych zysków bo to jest dlatego, że 
mieszkańcy są właścicielem tej spółki. Żeby oni mieli jak najtańszą wodę i kanalizacje a spółka 
wodno-kanalizacyjna zarabia na wodzie i kanalizacji na niczym innym. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny Mówca 
Ukłon w stronę Pani Elżbiety. Przepraszam, miałem skończyć, ale to mam nadzieję, że tym razem to 
będzie ostatnie pytanie o ul. Błotną i ulicę Przy Jeziorze. Tutaj też jest taka sama sytuacja, że w 
projekcie mieliśmy 10000 zł, ale zwiększyliśmy do 70000 zł, wykonano dokumentację projektowo- 
kosztorysową na tą budowę. Ja w związku z tym się zapytam, kiedy jest planowane usunięcie tej 
trującej nawierzchnio, o którą Pani Elżbieta regularnie pyta? Można to powiedzieć. A jeżeli nie 
można, to dlaczego? Jeżeli nie można jej usunąć, to dlaczego? Żeby Pani Elżbieta, która czekała do tej 
pory, usłyszała to od Pani burmistrz. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Z Panią Elżbietą i z grupą osób, z którym podpisałam porozumienie, jesteśmy umówione w lipcu na 
spotkanie i myślę, że wszystkie wątpliwości zostaną wtedy wyjaśnione. Prawda Pani Elżbieto? 
Widziałyśmy się wczoraj, umówiliśmy się na spotkanie w lipcu, dziękuję. Pani Elżbieto, ja znam 
sprawę, tylko musimy się spotkać tak, jak się umówiliśmy w lipcu z grupą urzędników, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem przerwę prosić, żeby zrobić, najchętniej przerwę w ogóle dzisiaj już, darować sobie 
obrady i zrobić kontynuację kiedy indziej. Znaczy do końca jak dojedziemy, to nasze działania będą 
nieskuteczne prawnie i to jest gdyby to usłyszałem od Pana mecenasa, więc moim zdaniem lepiej jest 
w tej chwili to przerwać i poczekać na... Znaczy przerwać, w sensie zrobić przerwę.  
Kolejny Mówca 
Panie radny, ale proszę powiedzieć, co to da? Tyle tylko, że odpoczniemy. Oczywiście wszyscy 
jesteśmy zmęczeni. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wrócimy do początku, tak jak Pan mecenas 
mówił, o godzinie 16:00, nie wrócimy do początku, a już pierwszy krok został poczyniony, ponieważ 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał komisję, mają już przygotowane wniosek, wniosek ten 
zgodnie z przepisami zostanie skierowany jutro do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli Izba 
Obrachunkowa w ciągu dwóch dni, niestety ma na to 14 dni. Jeżeli w ciągu dwóch dni przyśle nam 
opinie, to ja natychmiast ogłaszam sesję. I przyspieszamy możliwie, jak to jest tylko możliwe, 
przyspieszamy. W najgorszym wypadku z przeliczenia zwykłego matematycznego wynika, że ta sesja 
powinna być 15, 16 lipca. Naprawdę... [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Pani przewodnicząca, co robimy w tej chwili? Proszę powiedzieć, co [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
No to ja już tłumaczę. Robimy niestety to, co żeście Państwo radni uchwalili na początku. Ja 
wnioskowała o to, żeby zdjąć z porządku obrad punkt 6, 7, 8 i 9 wszystkie razem, ponieważ one są 
kompatybilne. Nie może być jeden omawiany przez drugiego. No niestety nie przyjęliście Państwo 
tego wniosku. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
trzeba termin wyznaczyć następnej sesji za dwa tygodnie, za dwa i pół tygodnia.  
Kolejny Mówca 
Ale nie można wyznaczyć Panie radny sesji, jeżeli mam opinii uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. [dźwięk niezrozumiały] Nie wolno tak robić, no są przepisy.  



Kolejny Mówca 
Pani przewodnicząca, mogę? No skoro Państwo radni przyjęliście porządek obrad, skoro Państwo 
radni zaczęliście debatę, no to po prostu to domknijcie. Przegłosujcie Państwo radni wotum zaufania, 
przygotujcie absolutorium, zamykamy sesję i będziemy mieć sesję w sierpniu. No to Państwa decyzja 
była, nikogo innego.  
Kolejny Mówca 
To było przemyślane i powiedziane Państwu możliwie jak najbardziej dokładnie. Gdybyśmy przyjęli... 
[dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
przyjmę dokładnie to, co Państwo zdecydujecie, nie udzielicie wotum zaufania, trudno. Nie udzielicie 
absolutorium, trudno. Ale powiedzieliście A, no więc ja bardzo poproszę, żebyście domknęli już 
sprawę.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, Pan radny Jerzy Serzysko w debacie.  
Kolejny Mówca 
Ja mam pytanie, czy radny Naftyński zgłosił wniosek formalny zdaje się, tak? Wycofałeś. W takim 
razie ja ponawiam ten wniosek, żeby ogłosić przerwę i ogłosić termin przerwy.  
Kolejny Mówca 
Panie radny, czy w tym konkretnym przypadku przy absolutorium możemy przerwę ogłosić? Nie 
możemy przerwać debaty, musimy debatę... Tak, musimy ją zakończyć. Proszę Państwa, nie 
zmuszajcie mnie do tego, żebym poprowadziła sesję niezgodnie z ustawą, niezgodnie z przepisami.  
Kolejny Mówca 
Każdą sesję można przerwać, ogłosić przerwę.  
Kolejny Mówca 
Panie mecenasie, proszę się wypowiedzieć. Udzielić opinii prawnej, przepraszam.  
Kolejny Mówca 
Znaczy szanowni Państwo, oczywiście w każdej sesji przerwę można zrealizować, no i jeżeli mówimy 
o przerwie, to to jest po zamknięciu czy po zakończeniu tego punktu porządku, ale nie spotkałem się 
nigdy, żeby przerywać w trakcie procedowania [dźwięk niezrozumiały] porządku obrad, czyli trzeba 
było zakończyć tą dyskusję i ewentualnie w temacie zarządzić przerwę. Natomiast tak, jak mówiłem 
Państwu chyba z jakieś 7 godzin temu, to nam nic nie daje, ponieważ ja nie jestem w stanie, tak jak 
Panu radnemu powiedziałem prosto, łatwo i jasno, podmienić dokumentów w zakresie uchwały 
absolutoryjnej.  
Kolejny Mówca 
Trzeba od nowa, trzeba od nowa 14... [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
nowy dokument przyjdzie z RIO.  
Kolejny Mówca 
Ale nowy dokument jest z wnioskiem o zwołanie sesji na 14 dni naprzód zgodnie z pełną procedurą.  
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, procedujemy dalej, proszę bardzo, jesteśmy przy debacie. Kto z Państwa chce 
zabrać jeszcze głos w debacie? Rozumiem, że nie ma chętnych do zabrania głosu już w debacie. 
Wobec tego zamykam debatę i zamykam punkt szósty porządku obrad sesji. Przechodzimy do 
punktu siódmego, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi w Łomianach 
wotum zaufania za rok 2020. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem 
burmistrzowi w Łomiankach wotum zaufania za rok 2020, kto jest za, kto jest przeciw, kto się 
wstrzymał od głosu. [dźwięk niesłyszalny] radni [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Nie biorę udziału. [dźwięk niesłyszalny]  



Kolejny Mówca 
Stwierdzam, że wyniku głosowania cztery głosy za, 13 głosów przeciw, jeden radny nie oddał głosu. 
Rada podjęła uchwałę o nie udzieleniu burmistrzowi wotum nieufności za 2020 rok. [dźwięk 
niesłyszalny] Zamykam punkt siódmy porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Łomianki za 2020 wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łomianki za 2020 rok. Proszę Pana Janusza 
Skoniecznego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie swojej opinii.  
Kolejny Mówca 
Teraz nie wiem, czy ja mam tą opinię z 14 czerwca, która nie została przekazana do RIO czytać. Może 
ją odczytam. Proszę dać mi chwilkę, muszę ją odnaleźć. Łomianki 14 czerwca 2021 roku, wniosek 
Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Łomiankach o udzielenie absolutorium burmistrzowi 
Łomianek za rok 2020. Komisja Rewizyjna w składzie Janusz Skonieczny, Dąbrowski Tomasz Henryk, 
Etienne Marcin na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 7 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium burmistrzowi Łomianek. Za opowiedziało się 0 głosów, przy 0 głosów 
przeciw oraz dwóch głosach wstrzymujących się. Radny Tomasz Henryk Dąbrowski był nieobecny. 
Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik 
Ustaw z 2020 pozycja 713 po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 
Łomianki za rok 2020 sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. Ponieważ oddanie bezwzględnej większości głosów za wnioskiem o 
udzielenie absolutorium burmistrzowi Łomianek prowadzi do jego skierowania, nie uzyskanie tej 
większości należy rozumieć jako skierowanie wniosku o nieudzielenie absolutorium burmistrzyni 
Łomianek. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach negatywnie opiniuje wykonanie budżetu 
gminy Łomianki za ubiegły rok i wnioskuje do Rady Miejskiej w Łomiankach o nieudzielenie 
absolutorium burmistrzyni Łomianek za ubiegł rok  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niezrozumiały] Panie radny, teraz jesteśmy przy inny projekcie uchwały. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Łomianki za rok 2020 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łomianki za 2021 rok.  
Kolejny Mówca 
Przepraszam, taki sam był wynik głosowania na komisji. Nie mamy osobnego na to, na Komisji 
Rewizyjnej po prostu zagłosowaliśmy uchwałę.    
Kolejny Mówca 
Dobrze, tylko mówmy o sprawozdanie, a nie... Dobrze. Dobrze. Proszę dalej. To wszystko tak?  
Kolejny Mówca 
No uzasadnienie, ale uzasadnienie odnosi się do absolutorium też, więc możemy sobie darować w 
takim razie.  
Kolejny Mówca 
Dobrze, to wszystko, dziękuję bardzo. Proszę teraz Panią skarbnik gminy, Panią Hannę Dąbrowską o 
przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłużeniu przez 
burmistrza gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Proszę Pani skarbnik.  
Kolejny Mówca 
Uchwała nr 3a/ 304 /2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrz gminy Łomianki 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 st. 2 
ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 
2019 roku, pozycja 21-37 skład grający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
Przewodnicząca Karolina Aszkiełowicz, członkowie Agata Pączkowska, Agnieszka Szewc uchwala, co 
następuje: paragraf pierwszy, pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
Łomianki za rok 2020. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3, na podstawie art. 
20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 



Uzasadnienie: w dniu 30 marca 2021 roku zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 w Izbie 
Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożone zostało wraz z zarządzeniem burmistrz gminy 
Łomianki numer WAO 00 50 72 2021 z dnia 29 marca 2021 roku sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i 
oceny sprawozdania w zakresie zgodności z obowiązującym prawem, stwierdzając, co następuje: 
zaplanowane wpływy do budżetu jednostki zrealizowano na poziomie 205694059,25 zł co stanowi 
106,14% planu, przy czym dochody majątkowe stanowiące 7,04% ogółu wpływu do budżetu 
wykonano 339,54% planu, to jest w wysokości 14491026,58 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 
zostały wykonane w kwocie 332886,93 zł co stanowiło 155,55% planu ustalonego w kwocie 214000 
zł. Ponadto gmina Łomianki otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
realizację zadań inwestycji w kwocie 3773422 zł. Dochody bieżące w 100,88% planu, to jest w 
wysokości 191 203 032,67 zł. Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 205723179,90 zł co 
stanowi 93,95% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 33 471 177,73 zł, to jest 94,20% planu. 
Wydatki bieżące w kwocie 172252002,17 zł, 93 90% planu. Spełniony został wymóg określony w art. 
242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, to jest wykonane wydatki bieżące są niższe od 
zrealizowanych dochodów bieżących. Wynik budżetu za rok 2020 zamknął się deficytem budżetu w 
kwocie 29 120,65 zł przy planowanym deficycie 25 1660 44,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 
gmina Łomianki wykazała w sprawozdaniu RBN należności wymagalne w kwocie 9683951,29 zł, 
stanowiły one 4,71% zrealizowanych dochodów. Według danych wykazanych w sprawozdaniu RBZ 
na koniec 2020 roku zobowiązania dłużne wyniosły 34453004,69 zł, co stanowiło 16,75% 
wykonanych dochodów ogółem. Jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik spłaty 
długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje o wysokości zrealizowanych w danym 
roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10952627,21 zł oraz 
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
16098290,55 zł z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w artykule 6R ust. 2 do 2c ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dziennik Ustaw 2020, pozycja 14-39 z późniejszymi 
zmianami. Z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 92317 
5,61 zł, zaś wykonane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 
zwalczaniem narkomanii wyniosły 648358,16 zł. Zgodnie z art. 18 prim 2 ustawy z 26 października 
1982 roku o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dziennik Ustaw z 2019 roku, 
pozycja 22-77 dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z 
opłat za korzystanie z zezwoleń winni być wykorzystane na realizację gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii, zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego, o której mowa w przepisach 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach gminnego programu profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programu przeciwdziałania narkomanii. 
Natomiast w myśl art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dziennik Ustaw 2020, pozycja 18-42 do dnia 31 grudnia 
2020 roku, wójt, burmistrz, prezydent miasta mógł wykorzystać dochody z wyżej wymienionych 
opłat na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z powyższym, Skład 
Orzekający wskazuje na konieczność wydatkowania powstałej nadwyżki zgodnie z przeznaczeniem. 
Wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia gminy 
Łomianki na dzień 31 grudnia 2020 roku. W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łomianki za 
rok 2020 spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i stanowi dobre źródło 
informacji o realizacji budżetu gminy w 2020 roku. Wskazać przy tym należy, iż wydając niniejszą 
opinię, Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z 
prawem. Ocena działań burmi w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem 



gospodarności, celowości podejmowanych działań należy natomiast do Rady Miejskiej w 
Łomiankach. Przeczytałam. Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Proszę o zgłoszenie listy mówców. Kto z Państwa chce 
zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec tego, wobec braku chętnych do zabrania głosu w tym 
punkcie, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Łomianki za 2012 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, 
kto się wstrzymał od głosu. [dźwięk niezrozumiały] Tak, proszę zamknąć głosowanie, odczytam. 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania cztery głosy za, 8 przeciw, 5 wstrzymujących się, 1 brak głosu, 
trzech nieobecnych. Rada nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Łomianki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 
2020. Zamykam punktu 8 porządku obrad, przechodzimy do punktu 9. I tu proszę Państwa, ja mam 
bardzo duży problem, dlatego że nie mamy uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wiemy już, że 
projekt uchwały powinien być tak zredagowany, jak brzmi uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
a my takiej uchwały nie mamy. I teraz jak przeczytać projekt uchwały? Naprawdę jest mi trudno 
powiedzieć. Mamy tylko uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej. Nie mamy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
No cóż, odczytam. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Łomianek 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Bez opinii uchwały. [dźwięk niezrozumiały] 
To, o czym mówiliśmy Panie radny na samym początku i w tej sprawie tłumaczył Pan radca prawny, 
dlatego wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad. Teraz będziemy głosować uchwałę, która nie 
powinna być podjęta, bo nie ma do tego dokumentu odpowiedniego. I tu się odbijamy od ściany. 
Proszę Pana Janusza Skoniecznego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku 
w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Czy chce Pan ten wniosek przedstawić? Proszę.  
Kolejny Mówca 
Może nie będę czytał od początku, już go zacząłem czytać. [dźwięk niezrozumiały] Tylko przejdę do 
uzasadnienia. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej poruszono temat dokonywanych zmian w 
budżecie w ciągu 2020 roku, a co za tym idzie, dostosowywania planu do sposobu, w jaki budżet jest 
realizowany. Radni mieli wiele pytań do konkretnych punktów sprawozdania rocznego i 
sprawozdania finansowego, w tym związku pomiędzy emisją obligacji, a deficytem. Ostatecznie radni 
zgodzili się, że to plan był w sposób znaczący dostosowany do realizacji, a nie odwrotnie. W związku 
ze zgłoszonymi wątpliwościami, w głosowaniu dwóch radnych obecnych na posiedzeniu wstrzymało 
się od głosu. Początkowo przewodniczący Komisji Rewizyjnej założył, że komisja nie wydała opinii i 
nie przedstawiła wniosku w sprawie, jednak po zaczerpnięciu opinii i na podstawie wyroku 
Pierwszego Sądu Administracyjnego PO 921/10 zmienił stanowisko i postanowił przedstawić wniosek 
o nieudzielenie absolutorium. Wzorem dla tego rozumowania przyjęto tezę z powyższego wyroku. 
Tak, , to jest wniosek z 14... [dźwięk niezrozumiały] Ale ona odnosi się do komisji... [dźwięk 
niezrozumiały] Odnoszę się... Tak, 14 czerwca, to jest data przygotowania tego wniosku, a ja się 
odnoszę w nim do posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 czerwca, co jest w tym wniosku wymienione. I 
przytoczę część tego orzeczenia, na które się powołuję, które już wcześniej czytałem. Poddana pod 
głosowanie uchwała powinna mieć [dźwięk niezrozumiały] pozytywną, to jest brzmienie w sprawie 
udzielenia absolutorium. Tylko bowiem tutaj chodzi o to, żeby Państwo zrozumieli, dlaczego my jako 
radni, tutaj konsultowałem się też z jednym członkiem Komisji Rewizyjnej. Jeżeli głosujemy za czymś i 
nie ma tych głosów, bo się wszyscy wstrzymali, to nie podejmujemy danego stanowiska, czy jest 
przeciwne. I to wynika z tego orzeczenia. Przesłałem to orzeczenie do Pani przewodniczącej przed 
chwilą. Poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treść pozytywną, to jest brzmienie w 
sprawie udzielenia absolutorium. Tylko bowiem oddanie pod głosowanie takiej uchwały zawsze 
doprowadzić do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium, oddanie bezwzględnej 
większości głosów za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium prowadzi do jego udzielenia, 



nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie absolutorium. Więcej w tym 
orzeczeniu. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
No cóż, wyraził Pan swoje stanowisko, dziękuję. Radca prawny jeszcze wyjaśni Państwu problem.  
Kolejny Mówca 
Tylko jedna uwaga szanowni Państwo, żeby uzupełnić ten jakby stan faktyczny, to jak rozumiem, 
uprzednio, kilka dni wcześniej Pan podpisał inny wniosek [dźwięk niezrozumiały] skierowany do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i który był przedmiotem oceny i tu na początku odnosiłem się 
właśnie do tego innego wniosku, a później [dźwięk niezrozumiały] bez zmiany stanu faktycznego 
[dźwięk niezrozumiały] bez ponownej komisji, wniosek uległ zmianie w ramach jakichś 
nieformalnych jak rozumiem konsultacji z niektórymi członkami Komisji Rewizyjnej.  
Kolejny Mówca 
Tak, z przewodniczącą i z członkami Komisji Rewizyjnej. Tak naprawdę to ten ponowny wniosek 
został przygotowany w sumie na prośbę przewodniczącej, ponieważ ona zwracała uwagę, że my 
musimy zająć stanowisko, w związku z tym przygotowaliśmy... taka autopoprawka, tak? To jest takie, 
no, takie pyk, tak jak Pan to... [dźwięk niezrozumiały] Nie, bo zagłosowaliśmy tak samo i to nic nie 
zmienia, tylko na podstawie wyroku z  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niezrozumiały] Panie radny, ja byłam obecna na Komisji Rewizyjnej.   [dźwięk niezrozumiały] 
Usłyszałam, co 7 czerwca Komisja Rewizyjna uchwaliła. I w tym momencie oświadcza Pan nieprawdę 
[dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Ale ja tego nie zmieniam. Nie podjęliśmy, nie [dźwięk niezrozumiały] Ale ja nie mówię, że była. 
[dźwięk niezrozumiały] Ale ja nie mówię, że była. Ja mówię, że nie została podjęta uchwała o 
skierowanie wniosku o udzielenie absolutorium. Skoro nie została podjęta uchwała o skierowanie 
wniosku o udzielenie absolutorium, w związku z tym należy skierować wniosek o nieudzielenie. I 
odnoszę się do tego samego głosowania z 7 czerwca, nic się tutaj nie zmieniło. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, no trudno. Nie jesteśmy w stanie przekonać [dźwięk niezrozumiały] argumenty, jeśli 
chodzi o ustawę, będziemy głosować, a nadzór wojewody zdecyduje.  
Kolejny Mówca 
Jeszcze raz pragnę podkreślić, że 14 czerwca ten drugi wniosek trafił do Biura Rady, tylko z przyczyn 
technicznych można powiedzieć Biuro Rady nie chce moich załączników odczytywać. Nie wiem jakim 
cudem poprzedni, Który został wysłany dokładnie w taki sam sposób, jednak został odczytany, a ten 
z 14 nie został.  
Kolejny Mówca 
Panie radny, no ja otworzyłam ten link i ja przesłałam dokument.  
Kolejny Mówca 
No to może trzeba było tak samo zarobić, dlatego 14 [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Zrobiłam to wyjątkowo, dlatego że [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Trzeba było to samo powtórzyć dla tego wniosku z 14 czerwca. [dźwięk niezrozumiały] Że nie 
mielibyśmy takiego problemu.  
Kolejny Mówca 
Nie jestem Pana sekretarką. Otwieram dyskusję proszę Państwa. Otwieram listę mówców. Kto z 
Państwa chce zabrać głos w tym punkcie w sprawie udzielenia burmistrzowi Łomianek absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu? Jest radny Michał Naftyński, bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja pozwolę sobie tylko skomentować całą sytuację. To, co się dzieje w tej chwili, jest wynikiem tego, 
że my jako radni nie mamy dostępu swobodnego do opinii prawnika i do wielu innych rzeczy, bo 



gdybyśmy mieli, bo to było wielokrotnie... Gdybyśmy mieli dostęp do prawnika, tak jak się 
dopraszaliśmy, to radny Janusz Skonieczny na pewno zgłosił by się do prawnika i dostałby od niego 
opinię. Ale że w naszej już, w naszej... Znaczy on się zgłaszał wielokrotnie. Ja to pamiętam i 
wielokrotnie się dobijał do prawników i nauczył się tego, że jak nie sprawdzi sam, to nie dostanie. 
Więc tym razem Janusz przekopał Internet, znalazł orzecze... Kolega, czyli robili to wspólnie zamiast 
dostać wsparcie, czyli to pokazuje szanowni Państwo radni i mieszkańcy, którzy nas może słuchają, to 
pokazuje, jak wygląda wsparcie ze strony zarządu do tego, żeby rada mogła normalnie funkcjonować. 
Tu się nic nie zmienia, to jest constans, tak? Czyli radźcie sobie sami, a jak sobie nie radzicie, to jest 
to wasza wina albo nie znaliście przepisów, nie znacie procedur. I teraz mamy taką sytuację, jaką 
mamy. Także chciałem tylko podkreślić, że to jest wynik tego, co się działo od samego początku. My 
prosiliśmy o wsparcie, prosiliśmy o to, żeby nam pomagać w różnych rzeczach, ale nam nie 
pomagane jest. Znaczy jeśli da się nas ograć, to jesteśmy ogrywani, ale mi się wydaje, że to też do 
czasu. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Panie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. 
Zarządzam głosowanie Kto z Państwa jest za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, kto jest 
przeciw, kto się wstrzymał. Jerzy Serzysko? Radny Jerzy Serzysko. Nie biorę udziału w głosowaniu. 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania cztery głosy za, 11 przeciw, 2 wstrzymujące się, przy trzech 
nieobecnych, 1 brak głosu, Rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Łomianek 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Zamykam punkt 9 porządku obrad, 
przechodzimy do punktu 10, interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Proszę, kto z Państwa radnych 
ma zapytanie, wolny wniosek lub interpelację? Proszę się zgłosić, a tymczasem radny Janusz 
Skonieczny się zgłosił, proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja mam takie pytanie. Co mam zrobić, jeżeli moje interpelacje nie są... Nie ma udzielanych 
odpowiedzi. Teoretycznie są przekazywane, bo tak Pani Maria Pszczółkowska mówi, że przekazuje 
moje wiadomości, ale nie uzyskuje odpowiedzi, a moja ostatnia interpelacja, która została 
technicznie przygotowana tak, jak sobie urząd życzył, czyli żeby nie było załączników z chmury 
Google, tylko żeby były załączone do maila, to Pani burmistrz skwitowała, że nie jest interpelacją, 
więc co mam teraz zrobić? Tutaj pytanie bardziej do prawnika czy ja powinienem złożyć skargę na 
działalność Pani burmistrz i to Rada powinna tą skargę rozpatrzeć, czy co w tym momencie?  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie ewentualnego nieudzielenia informacji w jakimś 
konkretnym trybie, no to w takiej sytuacji rzeczywiście właściwie [dźwięk niezrozumiały] skargowy 
no i tu oczywiście ma prawo złożyć albo zaskarżyć [dźwięk niezrozumiały] do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, albo złożyć skargę na burmistrza gminy Łomianki do Rady Miejskiej 
w Łomiankach.  
Kolejny Mówca 
A ja tylko dodam, że ja nie dostaję interpelacji Pana Janusza Skoniecznego Pana radnego, tylko 
dostaje linki, do których dostępu nie będę sobie fundować, ponieważ nawet jeśli Pan podpisze krwią, 
a nie tylko podpisem elektronicznym, to zanim ja się dowiem, że to jest podpisane elektronicznie, 
jestem zmuszona przez Pana do wykorzystania linku Google, na który ja się nie zgadzam. Dostał Pan 
wielokrotnie odpowiedź, w jakiej formie elektronicznej, czyli ePuap, eSesja bądź mail z załącznikami, 
takiej interpretacji powinny wpływać do urzędu i myślę, że tutaj postawię kopkę, bo Pan był 
wielokrotnie informowany. Nie chce Pan uznać tego, że jednak za politykę bezpieczeństwa urzędu i 
systemów informatycznych odpowiedzialna jestem ja osobiście, skoro Pan zamierza w taka stronę 
iść. Życzę szczęścia i powodzenia. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Ja też się odniosę, ponieważ ta sprawa sporna o przekazywanie interpelacji trwa już od dłuższego 
czasu. Może ja tylko przeczytam... Przeczytam interpelację, już udzielę głosu dobrze?  [dźwięk 
niezrozumiały] Interpelacje i zapytania składa się na piśmie do przewodniczącego Rady, na piśmie. 



Nie linkiem, na piśmie do przewodniczącego Rady, który przekazuje niezwłocznie wójtowi. Jeżeli 
dostanę na piśmie, to przekażę, a tymczasem przekazuje po prostu linki, ale interpelacje. Bardzo 
proszę Panie radny, teraz możesz  [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Moje interpelacje kieruje w ten sposób od dawna, przynajmniej od stycznia zeszłego roku, więc do 
tej pory nie było żadnym problemem. Problemy pojawiły się, kiedy przygotowałem projekt uchwały, 
który był niewygodny dla urzędu i wtedy nagle okazało się, że jest jakaś polityka prywatności, która 
mówi, że nie wolno klikać linków zewnętrznych. Używacie Państwo dostępów chmurowych i 
używacie i Googla, i różnych innych tego typu rzeczy w urzędzie. Ja się zapytałem w tej ostatniej 
interpelacji, która okazuje się, że nie jest interpelacją, na podstawie jakich zapisów polityki 
bezpieczeństwa urząd uważa, że moje interpretacje nie są technicznie właściwie przygotowane. Ja 
jestem gotów wycofać ze swojego stanowiska, tylko proszę mi pokazać. [dźwięk niezrozumiały] tylko 
mówi, że nie bo nie, no to ja się dalej upieram, proszę mi pokazać w papierach. Proszę mi pokazać 
ustawę, proszę mi pokazać przepisy Prawa. bardzo często słyszymy, że urząd działa w granicach 
prawa i na podstawie przepisów prawa, ale jak się o nie pyta, to okazuje się, że nie można ich 
znaleźć, nie można ich wskazać. I się szuka i jak nie udzielić odpowiedzi. Powiem tak: ja jestem 
przyzwyczajony, że w podobny sposób działał Piotr Rusiecki za poprzedniej kadencji. On też nie 
udzielał odpowiedzi, tylko kombinował tak, żeby jak najdłużej przedłużyć, potem powiedzieć, że 
opłaty nie wniesiono i to jest przykre, że zaczęliśmy się w ten sposób traktować, w szczególności, że 
wcześniej moje interpelacje były otwierane, nie było z tym problemu.  
Kolejny Mówca 
Problem polega na tym Panie Januszu Skonieczny, że Pan absolutnie nie akceptuje tego, że za 
politykę bezpieczeństwa urzędu odpowiedzialna jestem ja. I są takie dokumenty. Zapraszam do 
urzędu.  
Kolejny Mówca 
Panie radny ale ja mam [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Nie otworzę linków. Dostaje Pan informacje od kilku miesięcy, dostaje Pan informacje o możliwości 
przesłania w formie elektronicznej interpelacji. Ja muszę dostać interpelację, a nie link, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Panie radny, ale bardzo Pana proszę, bardzo Pana proszę, żeby Pan przekazywał interpelacje tak, jak 
brzmi zapis szóstego punktu ustawa o samorządzie gminnym. Interpelacje i zapytania składane są na 
piśmie do przewodniczącego, a ja zapewniam Pana, że niezwłocznie tę interpelację przesłaną do 
mnie na piśmie przekażę burmistrzowi, który odpowie w ciągu 14 dni mam nadzieję. [dźwięk 
niesłyszalny] Na piśmie, bardzo proszę. [dźwięk niesłyszalny] Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym. Dziękuję bardzo. [dźwięk niesłyszalny] Tak, oczywiście.  
Kolejny Mówca 
Nie widzę technicznie różnicy pomiędzy napisaniem interpelacji w okienku w eSesji interpelację, tak 
samo nie jest na piśmie, chyba że tam jakieś krasnoludki drukują to, co tam zostanie w tym okienku 
napisane i to trafia gdzieś do jakiejś przegródki w urzędzie, więc to, czy ja napiszę maila i załączę do 
niego dokument w jakiejkolwiek formie tak, że on jest dostępny do Państwa do przeczytania, to jest 
wystarczające, bo jeżeli mówimy na piśmie, no to rzeczywiście Papier powinniśmy dostarczać, ale my 
mamy narzędzia inne. Mamy ePuapy, mamy tą eSesję. W ePuapie tak samo załącznik by został 
wysłany do tego i to nie byłoby pismo, tylko dokument elektroniczny. Dziękuję. Ale moje maile i 
moje załączniki to też można wydrukować. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Pan radny Michał Naftyński rozstrzygnie spór.  
Kolejny Mówca 
Ja nie rozstrzygnę sporu, ja znowu konstatuję, że Pani burmistrz dzisiaj nie jest w dobrej kondycji, 
bo... [dźwięk niezrozumiały] Ja powiem głośno, żeby się nagrało, jak to brzmiało, bo nie wszyscy 
może słyszeli. Radny Janusz Skonieczny zapytał, poprosił o pokazanie dokumentów, w których jest 



napisane, że tak nie można składać i Pani burmistrz odpowiedziała: to sobie Pan sprawdzi. To jest 
wyraz moim zdaniem braku szacunku. Moim zdaniem, ale może Pani burmistrz... Może i zmęczenia. 
Natomiast moim zdaniem to jest słabe. [dźwięk niezrozumiały] Ja sprawdziłem w międzyczasie, żeby 
tutaj troszeczkę zgodnie z tym, co Pani przewodnicząca mówi, słownik języka polskiego na piśmie to 
znaczy nie słownie. Czyli drogi Januszu, mógłbyś wysłać to, jako wiadomość głosową i wtedy byłoby 
nie na piśmie, a jeśli to napisałeś, to jest to na piśmie, czyli jest zgodne z tym, co jest w regulaminie 
absolutnie. Nie musi to być wydrukowane na kartce, na piśmie nie oznacza, że jest to wydrukowane. 
Natomiast to była tylko jakby mała uwaga, a moje pytanie jest do Pani burmistrz i Pana burmistrza i 
to pytanie będę powtarzał na każdej sesji, dopóki nie uzyskam jakiejś informacji precyzyjnej, to 
znaczy... I tutaj bardzo wyraźnie podkreślam różnicę: ja nie pytam, co będzie, tylko co zostało już 
zrobione w sprawie liceum w Łomiankach. Co zostało zrobione w sprawie liceum, jakie kroki zostały 
podjęte, jakie pieniądze zostały wydane, jakie środki zostały zabezpieczone, jakie plany zostały 
przygotowane. Co się dzieje w sprawie liceum? Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, radnym Marcin Etienne.  
Kolejny Mówca 
Pani przewodnicząca, ja mam takie pytanie. W kwietniu wysłałem interpelację do Pani burmistrz z 
prośbą o skierowanie do Pana sekretarza. Poprosiłem o informację, czy urząd może założyć radnym 
urzędowe adresy e-mail. Wydawałoby się kwestia błaha, ale jak się okazuje w tej chwili w sytuacji, w 
której jesteśmy obecni, to co słyszymy, to są względy bezpieczeństwa. 9 maja ponowiłem prośbę, 
pytając jednocześnie, czy muszę złożyć w tej sprawie specjalny wniosek, czy Biuro Rady wyśle 
zapytanie do radnych, czy też może nie uruchamiając machiny biurokratycznej, mogę liczyć, że wraz z 
dniem otrzymania niniejszego maila zapytania, z automatu założone zostanie radnym konto email. 
To nie było interpelacja, to było zapytanie. I dostałem informację, dostałem odpowiedź na 
interpelacje złożoną 9 maja, dostałem odpowiedź 21 maja. Dzisiaj jest 20 pewnie już 26 tak? [dźwięk 
niezrozumiały] Piąty. Tak. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Już jest północ, a ja dodam, że już północ.  
Kolejny Mówca 
Szanowny Panie radny, w odpowiedzi na Pana interpretację z dnia 9 maja, która wpłynęła do urzędu 
10 maja, informuję, że Biuro Rady Miejskiej roześle do radnych informację o możliwości utworzenia 
adresu email z domeną: @radny.łomianki.pl. Email zostanie utworzony dla każdego radnego, który 
wyrazi chęć jego posiadania. Minął miesiąc, ja maila nie dostałem, radni chyba też nie dostali i ja nie 
chcę w tej chwili rozwodzić się nad kwestią, dlaczego wnosiłem o założenie i dlaczego prosiłem o to, 
by usystematyzować tę sprawę i uporządkować, żeby radni nie wysyłali ze swoich prywatnych 
adresów e-mail zarówno interpelacji, jak i pism, żeby to było w jakiś sposób pod kontrolą. Ja pragnę 
tylko zaznaczyć, że w marcu zacząłem całą kampanię, a później wyszło to, co wyszło, czyli sprawdziło 
się poniekąd. I mam pytanie takie, dlaczego przez miesiąc taki mail z akcesem tego, że jest taka 
możliwość, nie został do radnych przesłany. I drugie pytanie, również toczyłem przez ładnych parę 
miesięcy, 4 miesiące, 5 miesięcy wymianę korespondencji z urzędem na temat zasadności prośby, to 
była prośba ze strony mieszkańców zasadności z badania wody i jakości wody pod względem 
bakteriologicznym w Jeziorku Dziekanowskim. W ostatni odpowiedzi na interpelację no w końcu 
urząd stwierdził tak, wykonamy takie badania. Chciałem dowiedzieć się, czy te badania zostały 
wykonane, ja tę odpowiedź dostałem jakieś dwa miesiące temu, chciałem zapytać, czy to zostało 
zrobione, dziękuję, więcej pytań nie mam.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Czy ktoś odpowie? Pani burmistrz odpowie, bardzo proszę Pani burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Znaczy odpowiem na pytanie, jeśli chodzi o te adresy mailowe. Wydawało mi się, że poszła 
informacja do Biura Rady, żeby takiego maila do wszystkich z pytaniem kto jest chętny miał pójść. 
Być może z nawału pracy wynikło to, że ten mail nie poszedł, jutro zostanie to sprawdzone przez 



pracowników Biura Rady. My jesteśmy jak najbardziej za, przecież dostał pan właśnie informację, że 
jesteśmy na tak. Niemniej jednak zdarzają się takie sytuacje no nieprzewidziane, że gdzieś się zagubi 
w natłoku zadań i Biuro Rady jutro sprawdzi, na jakim to jest etapie i jeśli rzeczywiście nie wyszło, to 
do Państwa radnych jutro zostanie to przez Panie z Biura Rady rozesłane. Ja nie widzę przeszkód, 
żeby takie adresy mailowe Państwo radni otrzymali. Jeśli chodzi o badania, napisaliśmy, że zrobimy? 
Zrobimy. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Proszę Panie radny.  
Kolejny Mówca 
Czyli rozumiem, że one nie są jeszcze zrobione, tak?  
Kolejny Mówca 
Nie, ponieważ mamy naprawdę zdecydowanie więcej rzeczy do zrobienia, niż badanie wody. 
Niemniej jednak również jest jeszcze jedna rzecz. W komunikatach na stronie Urzędu Miejskiego, jak 
również w powiecie stacja sanitarno-epidemiologiczna zamieściła informację, że jest zakaz kąpieli w 
Jeziorze Dziekanowski w ogóle w akwenach wodnych na terenie gminy Łomianki. Niemniej jednak 
tak, jak było napisane w interpelacji, zajmiemy się tą sprawą. Nie ukrywam, że przygotowanie się do 
sesji absolutoryjne, przygotowanie raportu o stanie gminy zajmuje nam dosyć dużo czasu, 
szczególnie, że tych stron było 196, trzeba było to tylko przygotować. Badanie wody, skoro zostało 
powiedziane, że zostanie przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu zgody właścicieli, zostanie 
zrobione i tyle. Na razie sanepid i tak zabronił się kąpać, więc myślę, że temat jest taki, który można 
zrobić nie na cito, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Mogę odpowiedzieć od razu ad vocem?  
Kolejny Mówca 
Proszę Panie burmistrzu.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, mam nadzieję, że pamiętacie, że gmina przejmuje prowadzenie liceum od 1 stycznia 
2022 roku, więc w tej chwili żadnych czynności finansowych, znaczy żadnych działań finansowych, 
ani żadnych czynności powiedziałbym związanych z zarządzaniem tą jednostką nie możemy 
podejmować, bo nie jesteśmy organem prowadzącym. Natomiast działania zostały podjęte 
następujące: odbyły się dwa spotkania z dyrekcją Cyfrowego Centrum Nauki i Technologii UKSW, 
odbyło się jedno spotkanie z dyrekcją szpitala dziekanowskiego na ten temat i odbyło się spotkanie z 
nauczycielami liceum, dyskusja na temat kierunków rozwoju tego liceum. Zaplanowane mamy 
konsultacje, ale skłaniam się do tego, żeby odbyć się po wakacjach, niestety okres wakacyjny nie 
sprzyja, a chcieliśmy najpierw odbyć konsultacje na temat statutu. Tyle z mojej strony, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
To ja dopytam tak formalnie.  
Kolejny Mówca 
Panie radny, proszę poczekać, aż udzielę Panu głosu, to już jest tak szybko. Proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem się zapytać, czy w te działania związane z liceum będzie włączona Rada Oświatowa w 
jakikolwiek sposób i czy my będziemy też spotykać się z kimś, czy będziemy coś opiniować? Jesteśmy 
ciałem, który wspomaga Radę Miasta w obszarze oświaty, więc jako przewodniczący Rady 
Oświatowej chciałem się zapytać, czy w ten proces będzie włączona Rada Oświatowa? Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Zdecydowanie tak.  
Kolejny Mówca 
Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos w punkcie interpelacji i wolne wnioski? [dźwięk 
niezrozumiały] To bardzo proszę.  



Kolejny Mówca 
Tą interpelacje mam przekazaną na piśmie przez system eSesja. Upewniłam się, że dotarła, pierwszy 
raz używałam tego systemu. Mam nadzieję, że zostanie to potraktowane jako interpelacja na piśmie.   
Kolejny Mówca 
Na pewno tak.  
Kolejny Mówca 
Tak, upewniłam się, że są. Ale nie chciałbym otrzymać odpowiedzi takiej, która... Boję się, że 
otrzymam odpowiedź taką, że w obecnym stanie prawnym jest to niemożliwe, już mówię, o co 
chodzi. Ja przekazuję to na trochę prośbę mieszkania, który się zgłosił z takim problemem, chodzi o 
nowy system naliczania opłaty śmieciowej. Już mówię w skrócie, żeby to... Mianowicie ten 
mieszkaniec poprosił o to pytanie, czy jest taka możliwość techniczna, nie chodzi o to, czy stan 
prawny obecnie na to pozwala, ale czy jest możliwość techniczna, żeby osoby, które nie są 
podłączone do sieci kanalizacyjnej, ale założą sobie liczniki na wodę, miały naliczone opłaty od 
faktycznego stanu licznika, czyli na takiej podstawie rozumiem ZWIK przejmuje jakby kontrolę nad 
tymi licznikami, czy odczytuje je i te osoby mogłyby płacić od faktycznie zużytej wody, a nie zgodnie z 
taką obecnie obowiązującą [dźwięk niezrozumiały] od lipca obowiązującą procedurą [dźwięk 
niezrozumiały] płacić uśrednią stawkę 3 metry za wodę. Czyli chodzi o to, czy byłaby techniczna 
możliwość dokonania ewentualnej zmiany w uchwale rady. Czy ja zrozumiale, czy nie? Bo już też 
jestem zmęczona. [dźwięk niezrozumiały] Tak, bardzo będę wdzięczna.  
Kolejny Mówca 
Szanowna Pani radna. Po pierwsze interpretacja jest napisana, więc na pewno zostanie 
odpowiedziane, ale najkorzystniejszym dla każdego mieszkańca jest bezpośredni kontakt z osobami 
odpowiedzialnymi za naliczanie opłat. Każda sprawa indywidualna jest rozpatrywana właśnie 
indywidualnie. Nie ma jednej konkretnej rzeczy dopasowanej właśnie do takich rzeczy, które nie są 
standardowe, czyli ten człowiek powinien przyjść, pokazać gdzie mieszka i jaki ma problem i w jaki 
sposób chciałby rozwiązać sytuację. I wtedy po prostu pracownicy merytoryczni Wydziału 
Gospodarki Komunalnej każdemu człowiekowi odpowiadają bezpośrednio w sprawie dotyczącej 
konkretnego człowieka. Więc imię i nazwisko danego człowieka, sprawa indywidualna jest 
potrzebna, bo wtedy wiadomo, czego dokładnie dotyczy. Niech mi Pani wierzy, pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej odbierają dziennie ogromną liczbę telefonów i po każdym takim telefonie 
mieszkańcy są usatysfakcjonowani, bo ich sprawa jest bezpośrednio dotycząca ich, tak? 
Bezpośrednio dotycząca ich rozpatrywana tak, żeby było dobrze. Więc to nie jest kwestia 
interpelacji, tylko rozmowy bezpośredniego mieszkańca dotyczącego sprawy. Chyba że jest to nie 
wiem, no nie wiem, muszę przeczytać tę interpelację, ona jest u mnie na biurku, będę dekretowała ją 
w poniedziałek do Biura Rady Miejskiej, żeby odpowiedziano no i tyle. Niemniej jednak Pani 
Agnieszko, to jest właśnie tak to robione. Numer telefonu Pan burmistrz zna nawet na pamięć. 
8889888. I naprawdę pracownicy wydziałów odpowiadają bezpośrednio. Ja przygotuję oczywiście 
odpowiedź merytoryczną na Pani interpelację i bardzo chciałabym, żeby Pani nie zakładała od razu, 
że Pani niepełną informację na interpelację, bo to jest dosyć nieprzyjemne, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Rozumiem, że interpelacja będzie udzielona na piśmie.  
Kolejny Mówca 
Czy ja mogę ad vocem niestety? [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Proszę Pani radna.  
Kolejny Mówca 
Zacznę od tego. Ja nie znam nazwiska tej osoby, która się do mnie zgłosiła, bo ten człowiek... Ja 
wiem, ale nie chodzi o pomoc. Chodzi o rozwiązanie systemowe, o rozwiązanie systemowe, a nie 
jednostkowe, tak? I ta osoba się do mnie zgłosiła i zadzwoniła nie przedstawiając się, więc jakby... A 
ja nie wnikałam, zgłosiła się do mnie jako do radnej z rejonu, w którym mieszka właśnie dlatego, że 
po rozmowie z pracownikiem urzędu, który odpowiedział temu Panu, że rada uchwaliła tak, jak 



uchwaliła i nie ma możliwości zmieniania sposobu naliczania opłaty za śmieci, bo taka jest uchwała 
radnych i proszę się zwrócić do radnych. W związku z tym Pan się słusznie zwrócił do radnych, a ja się 
zwracam do urzędu, czy jest techniczna możliwość, bo ja rozumiem, że stan prawny na 1 lipca jakby 
nie pozwala na takie naliczenie, ale czy jest techniczna możliwość ewentualnie takiego 
przygotowania właśnie prywatnych liczników to nazwijmy, nie sieciowych [dźwięk niezrozumiały] Nie 
no właśnie o tym, dlatego... Potrzebuję rozmowy z konkretnym mieszkańcem. No ale to nie chodzi o 
konkretnego mieszkańca. Chodzi o mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci, bo on się jakby 
wypowiadał w swoim, ale też w ogólnym imieniu, o mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci, 
ale chcieliby założyć własne liczniki i rozliczać się z własnych liczników [dźwięk niezrozumiały] No ale 
jest to pewien problem systemowy, tak? [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Pani radna, czy... [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
umówmy się tak, że jest interpelacja złożona, mam 14 dni na odpowiedź, dostanie Pani konkretną 
odpowiedź na interpelację, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Nie własne liczniki, tylko liczniki legalizowane, które są własnością ZWIK-U i wtedy [dźwięk 
niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Radny Michał Naftyński bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja się odezwę w tej sprawie, to znaczy było spotkanie, na którym burmistrz Bogdziewicz mówił o tym 
systemie, pierwsze spotkanie pamiętam, było dokładnie powiedziane, że osoby, które są nieobjęte 
licznikami, w przyszłości będzie taka możliwość przynajmniej. To my musimy jako radni postanowić 
prawdopodobnie, że osoba, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, nie jest zadowolona jak 
gdyby z tego wyliczenia, może założyć licznik, który no nie służy do wnoszenia opłat, ale dokładnie 
jest zrobiony po to, żeby wyliczyć jej zużycie wody, które potem będzie służyło do wyliczenia tej 
stawki na śmieci. Natomiast do Pani burmistrz informacja taka, że jeśli Pani sugeruje, Pani burmistrz, 
że 7000 mieszkańców Łomianek, którzy nie są podłączeni do kanalizacji, ma teraz osobiście złożyć 
wnioski i każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, no to moim zdaniem gratuluję pomysłu, 
to paraliż czeka ZWIK, bo to jest ewidentnie rozwiązanie systemowe i nie wyobrażam sobie, ktoś 
powiedzmy, kto ma tam nie wiem, 30 lat może taki zawalczyć i tak wywalczyć sobie taki wniosek, 
natomiast osoba, która ma 80 lat złożenie takiego wniosku i wywalczenie takiego licznika powinno 
być jak gdyby, że jest taka opcja dostępna i można ją jakby założyć, musielibyśmy się zastanowić na 
jakich to zasadach. Wydaje mi się, że my jako radni powinniśmy w tej sprawie jakąś już uchwałę 
podjąć albo jakoś inaczej, jakby ze ze ZWIK-iem trzeba rozmawiać, żebyśmy ten problem 
rozwiązania, natomiast informacja potem, że tego się nie da, bo radni tak głosowali, no to jest 
ewidentna ucieczka od tematu, a pamiętam jak dziś, że było to dokładnie mówione, bo taka 
wątpliwość była, że co z tymi, którzy nie są podłączeni i było powiedziane, że albo będzie to stawka 
zryczałtowana, albo ktoś będzie mógł pokazać, że zużywa rzeczywiście tej wody mniej i to będzie w 
oparciu o licznik pokazane i będzie to do udowodnienia, więc wydaje mi się, że to jest do zrobienia. 
Natomiast no nie fajnie jest mówienie, że każdy tutaj indywidualnie, bo tu nikt indywidualnie, każdy 
tak samo, dokładnie ma taki sam problem pod tytułem chciałby być też rozliczany albo nie chciałby, 
chciałby skorzystać z tej opcji zryczałtowanej. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Pani burmistrz, bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo. Ja rozumiem, że według Państwa wiedzy 7000 ludzi ma taki sam kłopot. Według 
naszej wiedzy to jest kwestia absolutnie jednostkowa i jeżeli ktoś chce nie rozliczać się ryczałtowo, to 
będzie zainteresowany osobistym kontaktem z urzędem. Rozumiem, że Państwo jesteście w stanie 
przeprocesować jakąś formę uzupełniającą uchwałę albo cokolwiek, ale pozwólmy najpierw temu 



systemowi zacząć działać, bo każda zmiana jest niepokojąca każdego człowieka, ale dopóki ona nie 
wejdzie i nie zostanie wprowadzona w życie i dopóki ludzie się nie zorientują, że jednak w pewien 
sposób mają oszczędności, no to możemy na razie zawiesić się tylko na  dywagowaniu. Pozwólmy 
temu systemowi wejść w życie, a dopiero potem rozwiązujmy systemowo kolejne kroki. A tak gwoli 
jeszcze takiego pół żartem, pół serio, kolejna zmiana w sejmie się szykuje, więc jeśli chodzi o tematy 
odpadowe, zapraszam na wiejską 46/8 w Warszawie, bo tam się dzieją przeróżne rzeczy. Być Może 
zderzymy się w sytuacji prawnej takiej, że będzie trzeba wszystko zmieniać. Na razie jesteśmy w tej 
sytuacji prawnej, w której jesteśmy, pozwólmy temu systemowi zacząć działać. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani burmistrz. Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny Mówca 
Ja już tylko króciutkie zapytanie.  
Kolejny Mówca 
Bardzo proszę [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Wiem, też jestem już zmęczona. Mianowicie tak: pierwsze pytanie króciutkie. Kiedy zostaną 
uruchomione źródełka i zraszacze na ulicach naszych miast i na placach zabaw? I w kontekście tego 
pytania, czy zostało zgłoszone do sanepidu wniosek o to, żeby to pozwolenie uzyskać i ewentualnie 
kiedy takie pozwolenie może być uzyskane. [dźwięk niezrozumiały] O poidełkach i zraszaczach. 
[dźwięk niezrozumiały] Jest taki... [dźwięk niezrozumiały] A jeśli jest to razem ze źródełkiem 
jednocześnie w jednym urządzeniu?  [dźwięk niezrozumiały] Na placu zabaw na Akacjowej. [dźwięk 
niezrozumiały] Tam jest kurtyna wodna, tak. I jednocześnie z drugiej strony poidełko, znaczy kurtyna, 
no taki zraszacz. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, jeżeli mogę powiedzieć, jesteśmy w całym połączeniu z sanepidem i z ZWIK-iem, 
jest dosyć dużo obostrzeń, jeśli chodzi o używanie poidełek. Prawdopodobnie w piątek, czyli jutro 
zostaną uruchomione na nowo poidełka, o ile zostaną spełnione warunki narzucone przez sanepid. 
To trzeba odchlorować, oczyścić, to trochę trwa. Niemniej jednak zdecydowanie od tygodnia, tak jak 
mówię, od tygodnia jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem, zaleceń jest mnóstwo, kurtyna 
wodna przy urzędzie działa, bo była najprostsza do podłączenia, kurtyna wodna na Zachodniej jest 
jeszcze... [dźwięk niezrozumiały] Coś będzie działo. Dobrze, że Pan mi zwraca uwagę na plac zabaw 
na Akacjowej, bo ja o tym nie wiem, nie pamiętam, sprawdzimy to jutro, dobrze? Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Szybciutko, bo to nie koniec moich pytań. Drugie krótkie pytanie. Dzisiaj usłyszeliśmy, nie, wcześniej 
kiedyś tam słyszeliśmy, że jest problem z gruntem pod pomnikiem, że spółdzielnia chce coś od nas 
uzyskać. Ja mam takie pytanie, nie wiem czy od razu, czy gmina jest w stanie po prostu ten grunt 
pozyskać na własność drogą, nie wiem, wywłaszczenia na cele publiczne, czy w jakiś inny sposób. Czy 
jest jakaś metoda na to, żeby jednak spółdzielnia nie zabierała terenu pod pomnikiem, który stoi tam 
lat dziesiąt, tak? [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Tutaj poprosiłabym Biuro Rady o zapisanie pytania Pani radnej, bo ta sprawa trwa już kolejny 
miesiąc. Jesteśmy ze spółdzielnią Samopomoc Chłopska na dość intensywnych rozmowach i wcale 
niezbyt miłych z ich punktu widzenia. Mają swoją wizję, miasto ma swoją, musimy dojść do 
konsensusu, bo nie chciałabym do kompromisu, a jeśli chodzi o poidełka, mam informacje ze ZWIK-u, 
od 1 lipca prawdopodobnie będą te poidełka, nie od jutro, a w poniedziałek mamy spotkanie sztabu 
kryzysowego, dotyczącego właśnie uruchomienia poidełek i tego, co będzie w lipcu i w poniedziałek 
będą robione badania wody. I to jest właśnie taka informacja na już, tak? Więc jakby na spokojnie.  
Kolejny Mówca 
Ale to może ten moduł by się dało tam podzielić, ale nie wiem, czy to jest technicznie możliwe. Już 
ostatnia rzecz, ma zostać wprowadzony nowy system obiegu dokumentów. Dzisiaj słyszeliśmy, że 



jakieś fundusze tam przekazaliśmy na zakup sprzętu. Czy ja mogłabym się dowiedzieć, jaki to system 
obiegu dokumentów w urzędzie będzie? To króciutkie pytanie.  
Kolejny Mówca 
Czy możemy to też zapisać Pani Agato? Dobrze? Sprawdzimy, bo to sekretarz się tym zajmuje, 
wolałabym, żeby to były merytoryczne odpowiedzi. Dziękuję. Znaczy ja wiem mniej więcej, kto to 
jest, ale chciałabym, żeby pełną nazwę podał już sekretarz w odpowiedzi do Pani radnej.  
Kolejny Mówca 
To ja dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Michał Naftyński.   
Kolejny Mówca 
Ja jeszcze wrócę do tematu śmieci, ponieważ Pani burmistrz chyba nie rozumie, o co nam chodzi, 
więc ja wytłumaczę jeszcze prościej. Osoby, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, nie mają 
możliwości zmniejszenia kosztów śmieci w tym systemie. Nie mają. I mówienie o tym, że dajmy temu 
systemowi funkcjonować, niech ludzie zaoszczędzą. [dźwięk niezrozumiały] Ja powtarzam, nie mają 
możliwości oszczędza, mają dokładnie taką samą stawkę, jak obecnie, czyli stawka jest wyliczona za 3 
metry sześcienne i wynosi dokładnie tyle samo, co w tej chwili za jedną osobę. Mają możliwość 
oszczędzania tylko i wyłącznie osoby podłączone do systemu kanalizacji. Pytanie radnej Zdunek 
dotyczyło tego, w jaki sposób można tutaj wyrównać szanse, że osoby, które nie są podłączone, też 
będą mogły do tego systemu podejść. I to nie jest kwestia, że my sobie teraz poczekamy pół roku i 
zobaczymy, jak te osoby, które są w systemie, mają fajnie, bo te osoby, które nie są w systemie, nie 
będę miały fajnie. Nie będą miały szansy na oszczędzanie wody, nie będą miały tego ruchu. I to jest 
sprawa niecierpiąca zwłoki, ją trzeba załatwić. Może nawet na następnej sesji. Może wprowadzić 
kolejną rzecz, żeby ci ludzie też mieli szansę, to są nasi wyborcy, to są mieszkańcy Łomianek i oni są 
zainteresowani również tym, żeby płacić mniej za śmieci. Wymyśliliśmy system, ten system został 
przyjęty i teraz koleżanka Agnieszka Zdunek dokładnie zapytała się to, o co wszyscy chcieli też się 
zapytać. I to nie jest temat na za trzy miesiące, jak ten system się ułoży, bo dla tych ludzi się o nie 
ułoży, on nie będzie inny, więc te liczniki są ważne i są pilne. Nie będziemy czekać na to, aż ci ludzie 
będą mogli oszczędzać, bo nie będą mogli oszczędzać, dziękuję. Myślę, że wyjaśniłem już dokładnie.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, interpelacja Pani radnej jest w urzędzie, będzie w ciągu 14 dni odpowiedź na to 
pytanie, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Czy są jeszcze jakieś pytania?  
Kolejny Mówca 
Tak, jeszcze tutaj w kwestii wypowiedzi Pana radnego, część ludzi, część mieszkańców jest 
zadowolona z systemu naliczania opłat zgodnie z użyciem wody, ale część nie, także zamówić, że 
wszyscy chcą i się radują, czekają tylko, aż zostaną liczniki podłączone. Szanse można dać. 
Jednocześnie żeby dać tą szansę, to trzeba zmienić regulamin. Wprowadzić opcję, że ZWIK zakłada 
na posesjach, które mają swoje ujęcia hydroforem własnym, liczniki ZWIK-owskie i odczytuje zdalnie 
również ZWIK. Trzeba zmienić, w tym regulaminie nalicza się na rok do tyłu. Jeżeli takie liczniki 
podłączymy, to pewnie w regulaminie trzeba by ustalić, że nie na rok do tyłu, tylko na bieżąco co 
miesiąc, żeby [dźwięk niezrozumiały] odczytywać, a odczytywać może tylko ZWIK zdalnie, bo to są 
liczniki już nowoczesne, które nie potrzeba przychodzić i oglądać, jaki jest pomiar.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w punkcie interpelacje? Nie widzę. 
Zamykam punkt 10 porządku obrad, przechodzimy do punktu 11, zapytania i wolne wnioski 
mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos? Trudno, przegłosowaliśmy [dźwięk 
niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Dobry wieczór Paweł Staszak, sołtys sołectwa Kiełpin. Ja miałem 4 wnioski, ale się ogranicza do 



jednego, ponieważ nie mam takich ważnych wniosków, jak poidełka i chciałbym się skupić na 
wniosku, który zgłosili mi mieszkańcy ulicy Leszczynowej, którzy od lat składają rokrocznie wniosek o 
instalację spowalniaczy na swojej ulicy. W tym roku w miesiącu lutym ponownie złożyli ten wniosek. 
Dodam tylko, że zbierali podpisy w czasie szalejącej pandemii, gdzie liczba zachorowań wtedy, no to 
było około 20 000 dziennie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi w tej sprawie. Dodam 
również, że korzystając z okazji, ja mniej więcej w miesiącu kwietniu przesłałem do urzędu również 
zapytanie w tej sprawie, więc chciałbym prosić, aby Urząd Miasta w najbliższym czasie zajął się tą 
sprawą, odnalazł ten wniosek i żeby jednak mieszkańcy albo ja, żebyśmy otrzymali informację, co 
dalej z tą sprawą, jak ona zostanie załatwiona? Dziękuję bardzo, dobranoc.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Proszę Pana [dźwięk niezrozumiały] [dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Panie radny, chyba nie zostało to zmierzone, natomiast na 60 mieszkańców, przepraszam, na 60 
domów, które jest przy tej ulicy, 24 mieszkańców wyraziło pozytywną opinię dla tego wniosku, czyli 
to jest mniej więcej połowa. To jest chyba, to [dźwięk niezrozumiały] Być może, [dźwięk 
niezrozumiały] Rozumiem Panie radny, ale ja myślę, że tam już jest naprawdę taka determinacja po 
stronie mieszkańców, żeby tą sprawę zakończyć, bo oni się już 3 lata odbijają tutaj od gminy i zaczęli 
od 2018 roku, więc naprawdę są zdeterminowani i tam jest problem po prostu z prędkością. [dźwięk 
niezrozumiały] Wydaje mi się, że tak [dźwięk niezrozumiały] Tak, myślę, że tak. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa mieszkańców chce jeszcze zabrać głos? Nie ma. Widzę zgłosił radny 
Janusz Skonieczny wniosek formalny.  
Kolejny Mówca 
Tak, ja zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad listu duszpasterskiego 
przewodniczącej Rady Miejskiej. Myślę, że po tylu godzinach nie musimy słuchać, gdzie Pani złożyła 
kwiaty, więc możemy sobie to odpuścić.  
Kolejny Mówca 
Proszę Pana, ale w tej chwili to jest zwykła złośliwość. Oczywiście bardzo Panu dziękuję, ale bardzo 
panu serdecznie dziękuję i też chciałam to zaproponować, też chciałam zaproponować, ale to 
Państwo chcieliście [dźwięk niezrozumiały] żebym składała sprawozdania, naprawdę [dźwięk 
niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Ale ja myślę, że, to ja kontynuują t ą złośliwość, myślę, że to, co Pani robi, ma sens, ale to [dźwięk 
niezrozumiały] światku biznesowym krąży takie powiedzenie, to było kolejne spotkanie, które mogło 
być mailem i Pani sprawozdanie też mogłoby być mailem wysłanym do radnych i radni by mogli sobie 
rzucić okiem i tym co ich interesuje... Tak.  
Kolejny Mówca 
Proszę Pana, oczywiście ma Pan rację i taki wniosek chciałam złożyć, dlatego że jest już na 0:30, 
natomiast ze złośliwościami bardzo się proszę ograniczyć. Czy jeszcze ktoś? [dźwięk niezrozumiały] 
Ale wniosek formalny to należy przegłosować, to mamy to głosować, kiedy ja sama rezygnuję? 
Znaczy chciałam się zwrócić do Państwa z taką prośbą? [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
Najwyraźniej się nie znam, to musiałbym obsługę prawną poprosić.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niezrozumiały] Panie radny.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, znaczy ja nie wiem, czy dłużej będzie trwało procedowanie zmiany porządku 
obrad [dźwięk niezrozumiały] głosowania i odczytanie tego sprawozdania, więc formalnie informuję, 
że wymagana zmiana porządku obrad podjęta bezwględną większością głosów z pełną procedurą, w 
związku z powyższym raczej prosiłbym Panią przewodniczącą o odczytanie.  



Kolejny Mówca 
Panie, panie... Panie mecenasie, [dźwięk niezrozumiały] Ja się tylko spytam Państwa radnych, czy 
mogę wysłać te sprawozdanie z układaniem kwiatów na pomnikach, jeżeli nie będziecie Państwo 
mieli nic przeciwko temu mailem? Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, żeby nie był to wniosek 
formalny, to odczytam jedno zdanie, a resztę już Państwo już pozwoliliście, wyślę pocztą 
elektroniczną. 20 maja 2021 roku wpłynęła korespondencja mailową mieszkańca Łomianek z radnym 
Marcinem Etienne w temacie ulicy 22 Września. W dniu 24 maja przewodnicząca przekazała 
korespondencję do Komisji Technicznej z prośbą o pisemną opinię komisji. Następne sprawozdanie, 
jak już ustaliliśmy, pójdzie pocztą elektroniczną. A wypełniłam dyspozycję punktu 11, w związku z 
tym nie musimy wniosku formalnego głosować. Proszę Państwa, ale z informacji chciałam tylko 
przekazać, że na następnej sesji będziemy wybierać, uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej, także mamy 
miesiąc czasu, żeby się zastanowić, kto z Państwa będzie chciał pracować w Komisji Rewizyjnej, bo 
takie pytanie będzie złożone. W lipcu nie przewidujemy, nie no przewidujemy, w lipcu przewidujemy 
w tej sytuacji, jeżeli... No tak, ale jeżeli [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny Mówca 
W wakacje sesje zdalne i wtedy będzie większe kworum.  
Kolejny Mówca 
Nie, już sesji zdalnej nie będzie, dlatego że prosiliście Państwo o sesję stacjonarną, więc wróciliśmy 
do normalnego obiegu, tak jak zawsze.  
Kolejny Mówca 
Kto prosił? Ja proszę, żeby były zdalnie.  
Kolejny Mówca 
A ja Panu mówię, że ja będę zwoływała sesję. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 11 porządku obrad 
proszę Państwa, przechodzimy do punktu 12. Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam XLI. 
sesję Rady Miejskiej w Łomiankach. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za uwagę, szczególnie 
tym Państwem, którzy pozostali do samego końca na sesji, dziękuję.  


