
Nieznany mówca 
sesje Rady Miejskiej w Łomiankach 8 kadencji która w związku z pandemią odbywa się w trybie 
zdalnym sesja zwołana jest na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie Gminy marca 
1990 roku Witam serdecznie państwa radnych Witam panią burmistrz i zastępcę burmistrza panią 
skarbnik sekretarza Gminy dyrektorów organizacyjnych i dyrektora Domu Kultury przewodniczących 
zarządów rad osiedlowych i sołeckich pracowników urzędu którzy połączyli się z nami w trybie 
zdalnym a też wszystkich państwach ogląda nas Dzięki transmisji dostępnych na stronie internetowej 
urzędu miejskiego Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym są 
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk proszę o uruchomienie 
jeszcze raz system esesja i włączenie przycisków kworum potwierdzających obecność i udział w 
radnych w sesji dla mieszkańców do zamknięcia sesji Uprzejmie informuję że do systemu zalogowało 
się i swoją obecność potwierdził o 17 z 18 radnych w związku z tym jest kworum do podejmowania 
uchwał informuję że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad został przesłany państwo 
radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym informacja o sesji została opublikowana w 
biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach Szanowni 
państwo na złożonym w dniu dzisiejszym przez burmistrz oświadczeniu w przedmiocie zdjęcia 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla 
członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Łomianki informuję że punkt szósty porządku obrad 
zostaje wycofany pozostałe punkty odpowiednio zmieniają swoją kolejność Przepraszam czytam 
teraz porządek obrad pierwsze otwarcie obrad 2 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2020 2033 rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 -21 4 rozpatrzenie projektu 
uchwały rozpatrzenia skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach 5 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie gminnego programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 7 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 8 rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Lawendowej w Sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki 9 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego 
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki 
na terenie działki o numerze ewidencyjnym 174 obręcz 14 324 00 24 10 rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącej 
własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o 
numerze 100 89/5 14 32 05 kropka 00 24 11 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii 
dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa 
położonego w Dąbrowie Leśnej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 191 189 X3 191 192 14 
32 05 4.0 024 12 opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego las stanowiącego własności 
Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 195 
obręcz 14 32 04 00 413 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu występującego własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie 
Rajski miasto Łomianki na terenie działki 199 114 32 05 4.0 2014 rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności 
Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajski miasto Łomianki na terenie działki nr 210 obręb 1432 
05400 2415 interpelacje zapytania i wolne wnioski 16 informacja przewodniczącej Rady Miejskiej 
między sesjami 17 zamknięcie obrad sesji czy są uwagi wnioski do Przedstawionego porządku obrad 
nie widzę szanowni państwo jakieś prze bicia proszę państwa informuję że podpisałam protokół z 38 
sesji rady miejskiej do projektu radni nie wnieśli uwag przechodzimy do punktu drugiego i trzeciego 
porządku obrad proszę panią skarbnik Hanna Dąbrowską o przedstawienie projektu uchwały sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie jednocześnie następnie otworzymy listę 
mówców będziemy procedować nad zmianami w wieloletniej prognozie finansowej i zmianami w 
budżecie po czym wstąpimy do głosowania oddzielnie na d uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy 



finansowej gminy Łomianki na lata 2020-2030 to jest punkt drugi porządku obrad sesji zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 przy porządku obrad sesji bardzo proszę pani 
skarbnik o przedstawienie projektu Dzień dobry państwu projekt w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej przewiduje zmiany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetu 
jeżeli chodzi o dochody to dochody zwiększają się o kwotę 275 zł 397 zł z czego dochody bieżące 
zwiększają się o kwotę 200418 zł na ten majątkowy zwiększają się o kwotę 74700 979 zł dochody 
bieżące się następujących działach i rozdział a600 transport i łączność rozdział 616 drogi publiczne 
gminne dochody o kwotę 140000 zł które pochodzą z kar umownych dziale 700 gospodarka 
Mieszkaniowa rozdział 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami to zwiększamy dochodu 26450 
450 zł w związku z tytułu opłat za użytkowanie związku z powyższym wykonaniem dziale 758 różne 
rozliczenia rozdział 758 14 różne finansowe to zwiększamy dochody o kwotę 15 zł 376 zł i są to 
dochody z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w dziale 801 oświata i wychowanie 
tutaj zwiększenie środków jest na kwotę 3 zł znalazło ty i na tą kwotę składają się dochody z tytułu 
kar umownych 980 zł o tym z różnych dochodów to kwota 224 zł oraz 1907 zł są to wpływów do 
budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i 
wydatków nimi finansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku kolejne zmiany 
następują w dziale 854 rozdział 850 401 tutaj zwiększa się dochody o kwotę 8 zł również Są to 
dochody z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku dochodów i wydatków finansowanych na 31 grudnia 2020 roku kolejny dział 
to dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 995 dochody zwiększają się o 
kwotę 6054 zł i są to dochody w rozliczeniu dotyczy to jednostki budżetowej icds w dziale 921 
kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdział 920 105 zostały zadania w zakresie kultury to 
zwiększamy dochody o kwotę 8540 zł są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 
2020 przez organizacje pożytku publicznego wraz z odsetkami jeżeli chodzi o dochody majątkowe 
dochody majątkowe jak powiedziałam to kwota 74979 zł i wprowadzone zmiany dotyczą działu 20 to 
samo patrzę na mięso żeby było świeże żeby miało datę proszę radnych o mięsie porozmawiamy 
później proszę o wyciszenie mikrofonu Szanowni państwo o mięsie porozmawiamy później bardzo 
proszę wyłączyć mikrofony bo wszyscy słyszą o państwa zakupach dział 720 informatyka rozdział 720 
95 Pozostała działalność i tutaj zwiększamy dochody o kwotę 64-000 369 zł na refundację wydatków 
poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pod nazwą publiczny internet dla każdego w gminie 
Łomianki był realizowany w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa priorytetowa 
powszechny dostęp do szybkiego Internetu i w ramach tego projektu zostało wybudowanych 11 
hotspotów i w tym roku otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków i kolejna zmiana to dział 
750 administracja publiczna rozdział 750 23 urzędy gmin tutaj zwiększamy dochody o 10 000 zł 
dochody te pochodzą ze sprzedaży samochodu mercedes-benz model Sprinter rok produkcji 2003 
10610 jest to kwota netto jeżeli chodzi o wydatki to wydatki zwiększają się o kwotę 270-275 397 zł z 
czego bieżące zwiększają się o kwotę persaldo 253397 zł wydatki majątkowe zwiększają się o 22 
wydatki na wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 340574 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych one zwiększ 43 480 zł Natomiast wydatki na poręczenia zbliżają się o kwotę 334 730 jeżeli 
chodzi o wydatki bieżące to tutaj mamy zmianę w dziale 600 transport i łączność gdy zmniejsza się 
wydatki o kwotę 102029 zł zmian dokonuje się w rozdziale 604 lokalny transport zbiorowy gdzie 
zmniejsza się wydatki ochotę 8524 są to oszczędności w związku ze zleceniem usługi za pełnienie 
funkcji weryfikatora rezultatów monitorowania efektu ekologicznego o której jesteśmy zobowiązani 
w okresie trwałości projektu prowadzić jest to do projektu zakup autobusów elektrycznych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla gminy Łomianki w kolejny rozdział to rozdział 616 drogi publiczne to 
zmniejszamy wydatki o56 605 zł do działu 900 995 kolejny rozdział to 695 Pozostała działalność lub 
zmniejszamy wydatki o 37500 zł zmniejszenie tak wydatków związane jest wydłużeniem okresu 
realizacji projektu opracowania zrównoważonej mobilności miejskiej dla gminy Łomianki SUMP 
zmniejszenie to wynika z tego że musimy zmienić okres realizacji wydłużyć do o kolejny rok związany 
jest to między innymi z sytuacją pandemiczną ale również brakami kadrowymi naszych partnerów 
uczestniczących w programie teraz prace są na etapie dokumentacji przetargowej w dziale 7 7 



obsługa długu publicznego rozdział 750 704 rozliczenia z tytułu Poręczeń i gwarancji to zmieszamy 
wydatki o kwotę 304 733 zł i to zmniejszanie wynika z tego że nasza spółka zwik spłaciła raty 
pożyczek pierwszy kwartał 2021 kolejny dział w którym dokonywane są zmiany jest to dział 801 
oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 607854 zł zmian dokonuje się w rozdziale 800 
101 szkoły podstawowe zwiększamy wydatki o kwotę 112 160 zł środki te przeznaczone są na 
stypendia dla uczniów w kwocie 15 000 zł dotyczy to podstawowych Dziekanowie Leśnym również 
na wydatki związane z zakupem pozostałych usług dla szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym 
do zwiększamy 12 i pół tysiąca oraz zgodnie z wnioskiem rady oświatowej zwiększa się wydatki o 
kwotę 84660 zł na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół nauczycieli i poszczególnych szkołach 
wygląda to następująco Szkoła Podstawowa w Łomiankach tutaj zwiększa się 25170 zł Podstawowa 
nr 2 w Łomiankach 20 000 Szkoła Podstawowa nr 3 8170 zł Szkoła Podstawowa w Dziekanowie 
Leśnym 13 655 zł i szkoła w Dziekanowie polskim na 15 325 zł oraz Szkoła Podstawowa w Sadowej to 
zwiększa się o kwotę 2340 kolejny rozdział w którym dokonywane są zmiany jest to rozdział 800 104 
przedszkola to zwiększa się wydatki o kwotę 20040 zł również Wynika to z wniosku rady oświatowej 
A gdzie zwiększa się te wydatki na organizację szkoleń dla dyrektorów przedszkoli i nauczycieli i 
przedszkola otrzymują przedszkole w Łomiankach 6330 zł przedszkole w Dąbrowie 4670 zł 
przedszkole w Dziekanowie Leśnym 370 zł i Przedszkole nr 2 Dziekanowie Leśnym 5870 zł zmian 
dokonujemy również w rozdziale 800 113 zawożenie uczniów do szkół to zwiększamy wydatki na rok 
2021 kwotę 90000 zł środki zabezpieczamy na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i te 
środki zwiększamy na okres od września do grudnia 2021 związku z planowaną organizacją przetargu 
i tutaj Będziemy tworzyć również przedsięwzięcie WPF ponieważ przetarg będzie organizowany na 
rok szkolny 2021 2022 kolejna zmiana dotyczy rozdziału 800 149 jest to Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i tutaj otrzymaliśmy informację 
z Ministerstwa Finansów kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań 
wymagających stosowania właśnie tej specjalnej organizacji nauki i metod pracy na 2020 rok i 
musimy zwiększyć wydatki w tych w tym rozdziale o kwotę 75000 tych i środki te kierowane są na 
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 69214 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli dodatki 
dla nauczycieli 5786 zł kolejny rozdział rozdział 801,50 jest to realizacja stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy ale w szkołach podstawowych i to zwiększa się wydatki o kwotę 
305354 zł również Wynika to z tej kalkulacji ministra finansów którą musimy zabezpieczyć na te 
wydatki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i tutaj te środki są przeznaczone na 
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 271 zł 360 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 
czyli dodatki dla nauczycieli w kwocie 22694 zł oraz 11 z 300 przeznacza się na zakup pozostałych 
usług i w dziale 801 mam jeszcze zmianę w rozdziale 800 195 o kwotę 5000 zł również to zwiększenie 
wynika z wniosku rady oświatowej które to środki zabezpiecza się na utworzenie punktu wsparcia i 
psychologicznej i prawnej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli kolejny dział w którym 
dokonywane są zmiany to 900 gospodarka komunalna i ochrona gdzie zwiększa się wydatki o kwotę 
82905 zł zmian dokonuje się w rozdziale 905 tutaj zwiększa się wydatki od 26 300 zł wydatki te 
zmiana teraz związana jest z tym że gmina zgłosiła wolę przystąpienia do porozumienia z 
Wojewódzkim funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udziału w programie 
czyste powietrze i do końca maja 2021 roku będzie rozumienie na które będzie ustalał o zasady 
współpracy i w jaki sposób będą realizowane zasady promocji w jaki sposób będzie realizowany 
program na terenie gminy program ten będzie realizowany przez okres jednego roku od momentu 
podpisania porozumień od Maja 2022 roku w ramach tych środków które wprowadzamy do budżetu 
przeznaczamy je na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w zakresie 
którego będą realizowane takie działania jak udzielania informacji o tym programie podejmowania 
działań mających na celu zidentyfikowanie budynków w których właściciele mogliby być 
potencjalnymi wnioskodawca mi w ramach tego projektu czyste powietrze również będzie 
przygotowane Stanowisko dla pracownika zajmującego obsługującego ten program będzie to na 
zakup sprzętu komputera drukarki dostęp do internetu biurko krzesło na całe wyposażenie 
potrzebne które będzie temu pracownikowi potrzebne w ramach tego tych środków również 



prowadzone konsultacje będą zapewnione materiały informacyjne promocyjne będą 
przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców zakresu ochrony powietrza poza tym będą edukacyjne 
prowadzone będzie również planujemy wynająć powierzchnię biurową na taki punkt poza urzędem 
inne środki które poniesiemy na wyposażenie tego punktu konsultacyjno informacyjnego w tym roku 
26300 w przyszłym roku 3700 te środki zostaną nam zwrócone z refundowane z wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony kolejny rozdział w którym dokonywane są zmiany co jest rozdział 995 Pozostała 
działalność i tutaj zwiększamy wydatki o56 605 związku z bieżącymi remontami placów i skwerów 
będących własnością Gminy jeżeli chodzi o wydatki majątkowe tutaj wydatki majątkowe zwiększa się 
o kwotę też tak do 22000 zł zwiększa się zadania już istniejące ale również wprowadza się nowe 
zadanie i tak w dziale 600 rozkład łączność rozdział 616 drogi publiczne gminne wprowadza się 
zmiany na zadaniu 2016 przez 04 jest ta przebudowa ulicy Wspólnej tutaj zmniejsza się plan 
wydatków na rok 2021 o kwotę 70 000 do kwoty 30 000 zł w tym roku nie przewiduje się większych 
budowlanych na tym zadaniu i te środki by zostały wykorzystane na aktualizacje dokumentacji 
technicznej ulicy sierakowskiej i na dokumentację Kownackiej i właśnie kolejne zadanie na którym są 
dokonywane zmiany to jest zadanie 2020 na 22 Projekt budowa ulicy Kownackiej i to zwiększa się 
środki w planie wydatków na rok 2021 o kwotę 60000 zł o 310000 która zostanie wykorzystana na 
opracowanie dokumentacji technicznej tej ulicy kolejne zadanie to zadanie 2020 1/30 przebudowa 
ulicy sierakowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy kolejowej zadanie z okresem realizacji 
Natalka 2021-2023 ustala się w 2021 roku plan w kwocie 10000 zł zadanie to w ramach tego zadania 
w tym roku No ale byłaby zrobiona aktualizacja dokumentacji Natomiast w latach 2022/2023 byłaby 
realizacja już budowy samej ulicy kolejne zmiany są w dziale 720 rozdział 720 95 działalność tutaj 
położymy zadanie 2020 1/31 zakup nowego zasilacza 20 kV a 3/3 z modernizacja instalacji 
elektrycznej to ustalamy wydatki na 2021 rok w kwocie 22 tysiące środki te są niezbędne do 
wymiany w urzędzie i ta wymiana serwera będzie również wymagała modernizacji instalacji 
elektrycznej do tego serwera jeżeli chodzi o uchwałę budżetową tutaj jeszcze dokonuje się zmian w 
załączniku nr 1 do uchwały w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 
wydatków nimi finansowanych i zmiany wprowadza się w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 
800 101 szkoły pod i zwiększamy dochody o kwotę 13530 zł są dochody z tytułu opłat rodziców za 
udział dzieci w akcji lato 2021 i taką samą kwotę zwiększamy po stronie wydatków czyli 13530 środki 
te będą zabezpieczone na zakup artykułów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i na koszty 
wyżywienia dla dzieci w ramach akcji Lato w mieście 2021-e są to wszystkie zmiany jeżeli chodzi o 
uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030 tutaj zmiany te związane są ze 
zmianami w budżecie które były dokonane zarządzeniami burmistrza między okresie sesyjnym został 
zarządzenia oraz ze zmianami w uchwale budżetowej na które skutkują zmianami wieloletniej 
prognozie finansowej jeżeli chodzi o załącznik nr 1 sowa po stronie dochodów 2021 roku zwiększają 
się dochody w pdf-ie o kwotę 277 zł 705 zł 39 gr zwiększają się dochody bieżące o kwotę 202796 zł i 
39 gr zwiększają się z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2378 zł 39 gr 
oraz pozostałe dochody które zwiększają się o kwotę 1418 zł zwiększają się również dochody 
majątkowe o kwotę 74979 zł z tym że mają powiększają się o kwotę 10610 zł oraz tytułu dotacji oraz 
środków przeznaczonych na inwestycje zwiększają się o kwotę 4369 zł i WPF na 2021 rok zwiększają 
się ogółem o kwotę 270 zł 775 zł i 39 gr z tego Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 255775 zł i 39 
gr zwiększają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone a kwotę 322574 zł Natomiast 
zmniejszają się wydatki z tytułu gwarancji o kwotę 334733 zł wydatki majątkowe zwiększają się o 
22000 zł i cała kwota przeznaczona jest na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynik budżetu pozostaje 
bez zmian zmiany są nadwyżce operacyjnej gdzie ta nadwyżka operacyjna zmniejsza się o kwotę 
52979 zł do kwoty 13181106 zł i 14 gr i zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna również a 
na tę samą kwotę czyli 52979 zł za kwoty 39 mg 49770 3 zł i 69 gr zmieniają się również wskaźniki 
spłaty zobowiązań zmniejsza się Wskaźnik jednoroczny w 2020 o 0,24% zmniejsza się dopuszczalny 
limit spłaty zobowiązań w roku 2022 które liczony jest do planu o 0,02 w latach 2023 2024 zmniejsza 
się o 0,01% i latach 2027 2028 Wskaż się o 0,01% mniejsza się również dopuszczalny limit spłaty 



zobowiązań których wliczony jest do wykonania i tutaj 2022 2024 wskaźnik ten zmniejsza się o 0,01 i 
w latach 2026 2028 również zmniejsza się o 0,01 WPF następują równie zmiany w finansowaniu 
programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w artykule 5 7 
punkt 2 i 3 czyli Chodzi tutaj o środki takie zadania które są finansowane ze środkami środkami 
unijnymi i tutaj zwiększają się W 21 roku dochody majątkowe na te programy o 64 369 zł jeżeli 
chodzi o informacje uzupełniające aby kategoria to nie zmiany następują w wydatkach objętych 
limitem o których mowa w artykule 226 ustęp 3 punkt 4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 
318800 zł w roku 2021 zwiększają się o kwotę 1401200 zł w roku 22 i zwiększają się 2023 o kwotę 
1970000 zł z tego limity na wydatki bieżące zwiększają się W 2021 roku o kwotę 318800 zł i w drugim 
zwiększają się o kwotę 501200 zł wydatki objęte limitami wydatki majątkowe objętość mitami 
zwiększają się o 900 000 2022 roku i zwiększają się o kwotę 1970000 2023 zmiany następują również 
wydatkach bieżących podlegających ustawowemu połączeniu z nimi na spłatę zobowiązań tutaj 
zmniejszają się o kwotę 118 zł dotyczy to wydatków poniesionych z rozwiązanej rezerwy kryzysowej 
związanych z przeciwdziałaniem covid według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 załączniku nr 2 do 
wypadkową czyli wykazie przedsięwziąć wieloletni zmiany następują zarówno w przedsięwzięciach 
wydatkach jaki przedsięwzięciach wydatków majątkowych jeżeli chodzi o wydatki bieżące nie zmiana 
następuje zmiana następuje w przedsięwzięciu pod numerem 13 129 jest opracowanie planu 
zrównoważonych miejskiej Przepraszam bardzo słyszę jakieś głosy czy mam przerwać to jadę dalej 
zmienia się na tym przedsięwzięciu okres realizacji na lata 2020-2022 zmniejsza się limit wydatków w 
2021 roku o kwotę 37500 zł do kwoty 37-500 i ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 37-
500 kolejne przedsięwzięcie to przedsięwzięcie 13 144 dowożenie uczniów niepełnosprawnych do 
szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021-2022 nowe przedsięwzięcie jest prowadzone w realizacji 
2021 2022 Łączne nakłady 790000 limit wydatków w 21 roku na tym przedsięwzięciu to kwota 
300000 natomiast 2022 to kwota 460000 zł limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu to kwota 
790000 zł przedsięwzięcie wydatkach bieżących to 13 145 przedsięwzięcia pod nazwą prowadzenie 
punktu konsultacyjna informacyjnego programu czyste powietrze jest to nowe przed zakresem 
realizacji 2021 łączne nakłady 30 000 plan wydatków limit wydatków na 21 rok to 26300 zł limit 
wydatków na 2022 to 3700 i limit zobowiązań 30 000 zł jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to zmiany 
na na przedsięwzięciu 13 273 przebudowa ulicy Wspólnej gdzie zmniejsza się limit wydatków na 
2021 rok od kwoty 70000 zł dopłaty 30000 zł Natomiast większa się limit w 2023 roku o 70 000 do 
kwoty 570000 zł kolejne przedsięwzięcie 132 90 projekty budowa ulicy Kownackiej tutaj zwiększa się 
limit wydatków w 21 roku o 60000 zł to kwoty 110 000 kwotę zwiększa się łączne nakłady finansowe 
do kwoty 600 100 000 i zwiększa się limit zobowiązań o 60 tysięcy dopłaty 610000 zł przedsięwzięcie 
jest nowe przedsięwzięcie 132 101 przebudowa ulicy sierakowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej 
do opaski ulicy kolejowej i tutaj okres realizacji na lata 2021-2027 zwiększonymi nakładami 
finansowymi w kwocie 2810000 zł ten wydatków na rok 2021 płaci 10 000 z limitem wydatków na 
rok 2020 - 2 900 000 i limit wydatków na 2023 900 000 zł łącznie limit zobowiązań na tym zadaniu 
wynosi kwotę 2810000 zł i proszę państwa jakie zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030 Bardzo dziękuję Bardzo proszę pana Mateusza 
Krogulca przewodniczącego komisji budżetowej o przedstawienie opinii komisji w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej a następnie w budżetowej Dzień dobry pani przewodnicząca 
Szanowni radni Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie oba projekty uchwał 
Dziękuję otwieram dyskusję Jeżeli ktoś z państwa chce zabrać głos Proszę o potwierdzenie tego na 
tablecie nie widzę dyskutantów to będzie wobec braku chętnych do zabrania W tym punkcie 
Zarządzam głosowanie Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2020 2030 Kto jest za Kto jest przeciwko się 
wstrzymał od głosu radny Naftyński Michał nie Bardzo proszę o zamknięcie głosowania stwierdzam 
że wyniku głosowania 14 głosów za 2 przeciw 3 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2020-2030 przechodzimy do 
kolejnego głosowania Kto z państwa radnych jest w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2021 Kto jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu radny Naftyński nie 



głosował zamykam głosowanie Proszę o wyświetlenie wyniku stwierdzam że wyniku głosowania 15 
głosów za 2 przeciw 2 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 
budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 zamykam punkt drugi porządku obrad przechodzimy do 
punktu czwartego o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ze względu na ochronę danych osobowych chronione 
dane nie będą wyczytywane pozostają w dokumentach proszę przewodniczącą komisji skarg 
wniosków i petycji Mariolę Niecikowską o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 
Szanowni państwo 11 maja komisja skarg wniosków i petycji przy radzie miejskiej w Łomiankach 
skargę zażalenie na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach w świetle zebranych 
materiałów dowodowych oraz wyjaśnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach jednogłośnie 
komisja zaopiniowała wyżej wymienioną skargę jako bezzasadną komisja nie dopatrzyła się 
bezczynności w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach który działał zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa dziękuję bardzo dziękuję pani przewodnicząca otwieram dyskusję 
Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie nie widzę wobec braku chętnych do zabrania głosu Bardzo 
przepraszam chyba że istotnym Chciałem próbowałem wejść na na komisję Ale to mi się nie udało 
komisja bardzo szybko zakończyła swoje obrady i praktycznie No ale nie miałem takiej możliwości 
żeby się dowiedzieć się Poproszę panią przewodnicząca albo któregoś z członków komisji żeby kilka 
słów o co chodziło w tym przypadku dobrze Szanowni państwo mieszkanka Dziekanowa leśnego 
złożyła zażalenie na Ośrodek Pomocy Społecznej na jej bezczynność dotyczyła ta sprawa złożenia 
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na syna pobierając jednocześnie świadczenie 
500 plus w innym organie właściwym skarżąca składając nie dopełniła wszystkich formalności czy nie 
złożyła dokumentów O co poprosił Ośrodek Pomocy Społecznej na uzupełnienie i między innymi o to 
aby skarżąca złożyła również oświadczenie które decyduje o jej miejscu zamieszkania niestety 
skarżąca nie złożyła odpowiednich dokumentów w ustawowym czasie w związku z tym OPS po 
prostu ten wniosek zostawił bez rozpatrzenia Jeżeli to jest za mała informacja to ja bym poprosiła 
panią dyrektor OPS o uzupełnienie mojej wypowiedzi momencik panie radny Jerzy Serzysko Czy są 
jakieś pytania uzupełniający czy OPS poprosił ją o uzupełnienie dokumentów czy zostało sprawdzone 
czy korespondencja dotarła do osoby zgłaszającej korespondencja dotarła skarżąca została 
powiadomiona skutecznie dodatkowo biuro rady zwracało się kontaktował o się ze skarżącą że 
skarżąca nie podejmowała kontaktu że była nieobecna w trakcie komisji skarg wniosków i petycji Czy 
są jeszcze jakieś pytania do tego wobec braku chętnych do zabrania pytań proszę państwa 
przeczytam treść uchwały Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach na podstawie przywołanych przepisów 
prawa uchwala się co następuje paragraf pierwszy uznać skargę Skarżącego na bezczynność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach za bezzasadną 2 zobowiązuje się przewodniczącą rady miejskiej 
do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia sprawy trzy integralną częścią uchwały 
integralną część uchwały stanowi uzasadnienie 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a 
uzasadnienie jest takie komisja skarg wniosków i petycji przy radzie miejskiej w Łomiankach w dniu 
11 maja 2021 roku po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łomiankach w świetle zebranych materiałów dowodowych oraz wyjaśnień dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej jednogłośnie zaopiniowało wyżej wymienioną skargę jaką bezzasadną komisja 
nie dopatrzyła się bezczynności w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach który 
działał z obowiązującymi przepisami prawa Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały Kto 
jest za kto przeciw kto się wstrzymał od głosu radny Cezary Astrau radny Michał Naftyński radny 
Janusz Skonieczny Poproszę o głosowanie panel do głosowania nie działa to w takim razie proszę o 
informację jakie jaki mamy odnotować wynik do protokołu jest świetnie bardzo proszę nie dajemy 
rady Michał Naftyński radny Janusz Skonieczny zamykam głosowanie zapisane głosowanie Poproszę 
o wyświetlanie wyników stwierdzam że w wyniku głosowania 15 głosów za 1 przeciw 3 
wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomiankach zamykam punkt 4 porządku obrad przechodzimy do punktu piątego o 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych Proszę pana naczelnika 



Wydziału inwestycji i remontów pana Radosława Nowaka o przedstawienie projektu uchwały tak 
Dzień dobry państwu Dzień dobry pani przewodnicząca Halo słychać mnie Dzień dobry tak słyszymy 
Proszę mówić jeśli chodzi o projekt uchwały obejmuje on w kategorii dróg gminnych naszych dróg 
które wcześniej nie zostały zakwalifikowane a są całkowicie własnością lub we władaniu naszej gminy 
jest to z punktu widzenia prawnego czysta formalność i ze względów późniejszej administracyjnej 
administracyjnych postępowań ułatwienie dla korzystania z tych dróg obejmuje to ponad 20 ulic 
wszystkie te drogi spełniają wymogi jeśli chodzi o drogi publiczne Są własnością gminy lub we 
władaniu mają wprowadzone organizacje ruchu i też projekt uchwały Był przedstawiony w zarządzie 
powiatu Warszawskiego Zarząd Powiatu Warszawskiego nie jest przeciwny względem tej uchwały i w 
związku z tym uchwała stanęła dzisiaj na sesji naczelniku ja mam pytania Bardzo proszę mogę halo 
jak słyszę dobrze dziękuję bardzo proszę pana Jerzego Serzysko przewodniczącego komisji 
technicznej o przedstawienie opinii komisji komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie uchwałę 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Jeżeli tak dokładnie tak I teraz mi 
odpowiedzieć 23 drogi zostały wpisane do ewidencji jako dokumentacji jako drogi zostaną 
zamienione w drogi gminne Dziękuję otwieram dyskusję Kto z państwa chce zabrać głos w tym 
punkcie proszę pan Jerzy Serzysko nie ma chętnych wobec braku chętnych do zabrania głosu w tym 
punkcie głosowanie Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych Kto jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu radny Janusz 
Skonieczny i radny Michał Naftyński czy są obecnie na sesji Proszę o informację czy pan Michał 
Naftyński Janusz radny Janusz Skonieczny są obecnie na sesji to jest kolejne głosowanie których nie 
no nic proszę państwa to że radny Michał Naftyński radny Janusz Skonieczny są zalogowani ale nie 
uczestniczą w obradach sesji proszę zagłosować w przeciwnym wypadku poproszę o skreślenie z listy 
obecności na sesji Bardzo proszę o skreślenie pana Michała Naftyńskiego pana Janusza Skoniecznego 
z listy obecnych na dzisiejszej sesji i głosowanie stwierdzam że wyniku głosowania 17 głosów za 0 
przeciw 1 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych zamykam Punkt 5 porządku obrad przechodzimy do punktu 6 rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie gminnego programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2021 Proszę pana Piotra Kaczmarczyka kierownika referatu Ochrony 
Środowiska i rolnictwa o przedstawienie projektu opinii Dzień dobry panie przewodniczący Dzień 
dobry państwu jak co roku przedstawiamy gminny program Opieki nad Zwierzętami projekt 
gminnego programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania projekt tego programu 
jest wynikiem współpracy tutaj bardzo dużo zakresie z rds-em do spraw zwierząt oraz Fundacja 
ochrony zwierząt w Łomiankach ten program i niezbyt dużo się różni od tego który był w zeszłym 
roku uchwalony różni się w tylko tym że uszczegółowiliśmy w nim ilość karmy przekazywaną 
społecznym opiekunom czy opiekunom na dokarmianie kotów wolnożyjących także tutaj Myślę że 
pytania państwa w sprawie programu bo on jest pozostałym zakresie jest bardzo podobny do 
zeszłorocznego Dziękuję bardzo proszę pana Marcina Etienne przewodniczącego komisji społecznej o 
przedstawienie opinii komisji zaopiniowała pozytywnie komisja społeczna zaopiniowała pozytywnie 
ten projekt uchwały ja w tym miejscu Chciałbym bardzo serdecznie kolejny raz już podziękować panu 
kierownikowi za udane rozmowy z gremium rds do spraw zwierząt tam były pewne kwestie sporne 
natomiast one zostały wszystkie właściwie rozwiązane i No nie było żadnego konfliktowego punktu 
w rezultacie i ten został przyjęty przyjęty przez obie strony czyli RDS do spraw zwierząt panią Marię 
Dragunowicz i Urząd Miejski w Łomiankach także raz jeszcze bardzo serdecznie wyłączony pani 
przewodnicząca ma pani mikrofon zabrać głos w tym punkcie nie widzę chętnych do zabrania głosu 
wobec tego Zarządzam głosowanie Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 
gminnego programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na rok 2021 Kto jest za Kto jest przeciw 8 wstrzymało się od głosu czy pan Michał Naftyński 
zalogował się jeszcze raz czy jest obecny Pan Janusz Skonieczny Nie zamykam głosowanie Poproszę o 
za chwilę będą wyniki stwierdzam że w wyniku stwierdzam że wyniku głosowania 16 głosów za 1 
przeciw 3 wstrzymujący się rada podjęła uchwałę w sprawie gminnego programu Opieki nad 
Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2001 proszę państwa 



Zarządzam jeszcze raz powtórzenie kworum Proszę o włączenie przycisku kworum sprawdzimy jest 
obecny na dzisiejszej sesji proszę przycisnąć przycisk kworum co potwierdzi obecność państwa 
radnych na dzisiejszej sesji Bardzo proszę radny Jerzy Serzysko Skonieczny Janusz może się odezwie 
bo ja nie bardzo potrafię go znaleźć coś A co pani chciałaby Nie no jak pani chce Sprawdza ć 
obecność to ja jestem momentami Dobrze dziękuję bardzo obecności proszę państwa nieobecny na 
dzisiejszej sesji jest przynajmniej teraz Po sprawdzeniu kworum radny Michał Naftyński Janusz 
Skonieczny radny Wroniewski Maciej Bardzo proszę o odnotowanie Przechodzimy dalej zamykam 
punkt szósty przychodzimy do punktu 7 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody pana Piotra Kaczmarczyka 
kierownika referatu Ochrony Środowiska i rolnictwa o przedstawienie projektu opinii projekt 
uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 
ponieważ taka uchwała umożliwi nam rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych na pomnikach szczególnie 
na jak przyrody w postaci Alei lipowej i Alei Dębów szypułkowych przy ulicy Partyzantów dlatego że 
są to pomniki z 85 roku gdzie nie mamy możliwości nawet jako gmina przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych wymaganych dla tych drzew bez takiej zgody rady tutaj dodam że dokonaliśmy w 
zeszłym roku ekspertyza została wykonana ekspertyza dendrologiczna która określiła że część tych że 
wymaga pewnych zabiegów pielęgnacyjnych określonych w tym projekcie uchwały w paragrafie 
drugim szczególnie tutaj ważne jest kontrola istniejących wiązań i wymiana na nowe bo one są dosyć 
już wiekowe a warunki pogodowe szczególnie ostatnimi czasy pokazały nam że no wiejące wiatry 
mogą też doprowadzać do zniszczeń przez co może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób dlatego 
prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie takich zabiegów oczywiście pielęgnacyjne będą 
wykonywane przez firmy z pełnymi uprawnieniami do zabiegów na pomnikach przyrody pod pod 
tutaj jest bardzo kontrolą referatu szczególnie nam chodzi o usunięcie chorych i suchych gałęzi oraz 
kontrolę wiązań elastycznych dlatego że gdy są w złym stanie to w tym momencie do grozi to 
zawaleniem drzew a nawet na wykonanie kontroli posługujemy zgody państwa zgodnie z ustawą o 
Dziękuję Dziękuję panie kierowniku Bardzo proszę pana Marcina Etienne przewodniczącego komisji 
społecznej o przedstawienie opinii komisji projekt oczywiście był omawiany przez pana kierownika 
Piotra Kaczmarczyka na komisji społecznej radni nie mieli najmniejszych wątpliwości że potrzeba 
podjęcia takiej takiej uchwały jednogłośnie za opiniowano pozytywnie Dziękuję otwieram dyskusję 
Kto z państwa chce zabrać głos w sprawie nie widzę mam pytanie do pana radnego Michała 
Naftyńskiego widzę pana na wizji Czy jest pan obecny u nas leci czy to jest jakieś inne zdjęcie pan 
Michał Naftyński pan Michał Naftyński radny Michał Naftyński No nic wobec braku chętnych do 
zabrania głosu w tym punkcie zarządzam głosowanie kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody Kto jest za to 
jest przeciw kto się wstrzymał od głosu stwierdzam że w wyniku głosowania 17 głosów za 0 przeciw,1 
wstrzymujący się rada podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomników zamykam punkt 7 porządku obrad przechodzimy do punktu 8 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Lawendowej w sołectwie Kiełpin 
mnie proszę pana Piotra Kaczmarczyka Kowalskiego Przepraszam bardzo przepraszam naczelnika 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego o 
przedstawienie opinii Witam serdecznie do urzędu wpłynął wniosek od właścicieli działek 
ewidencyjnych 89 na 1 i 1329 z obrębu kiełpin nadania nazwy ulicy Lawendowej drodze wewnętrznej 
składające się z wyżej wymienionych działek ta nazwa już widnieje jest to kwestia przedłużania tej 
ulicy tak jak na załączonym załączniku graficznym numer jeden od ulicy brzegowej do ulicy Gajowej 
w pewnym sensie brak ciągłości będzie wynikało z faktu że ona jest przecięta przez jezdnię 
poprzeczną drogą w planie miejscowym oznaczoną jak kdd 14 Ale to w pewnej przyszłości to chodzi 
o to żeby nadanie tej nazwy ulicy posłużyło tak naprawdę bezpieczeństwu mieszkań oraz 
doprecyzowuje lokalizację budynków przy nich budowanych tak naprawdę w chwili obecnej Dziękuję 
bardzo panie naczelniku Proszę pana Jerzego Serzysko przewodniczącego komisji technicznej o 
przedstawienie opinii komisji żeby uzupełnić właściwie ulica nie nadajemy nazwy ulic ulica 
Lawendowa od iluś lat istnieje podejrzewam w Łomiankach jest po prostu nie zmieniam również i 



przebiegu A wydłużamy tą ulicę o kolejne działki które są przedłużeniem tej ulicy Tym bardziej że i 
pierwotna część ulicy Lawendowej taką którą uzupełniamy teraz długość jest chyba posiadaniu tego 
samego właściciela komisja techniczna na posiedzeniu w dniu 17 05 zaopiniowała pozytywnie 
uchwałę dziękuję i dziękuję otwieram dyskusję Kto z państwa ktoś zabrać głos funkcję nie widzę 
wobec braku chętnych do zabrania głosu Zarządzam głosowanie Kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany ulicy Lawendowej w sołectwie Kiełpin gmina 
Łomianki Kto jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu radny Grzegorz Bryk proszę o 
głosowanie radny Grzegorz Bryk Proszę zamknąć głosowanie stwierdzam że wyniku głosowania 17 
głosów za 0 przeciw 0 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany przebiegu ulicy 
Lawendowej w sołectwie Kiełpin Łomianki zamykam punkt 8 porządku obrad przechodzimy do 
punktu i to będziemy omawiać wszystkie punkty razem punktu 9 10 11 12 13 14 rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu 
niestanowiącego własności skarbu państwa od działki położonej w Dąbrowie Rajskiej miasto 
Łomianki na terenie działki o numerze 174 w dąbrowie rajskiej miasto Łomianki na terenie działki 
189 x 5 Łomianki miasto Łomianki na terenie działki 191 189 x 300 na 1 190 x 2 w Dąbrowie leśnej 
miasto Łomianki na terenie działki o numerze 195 w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie 
działki g199 na 1 w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 210 Proszę pana 
Piotra Kowalskiego na Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i zagospodarowania 
przestrzennego omówienie projektu uchwały Dla każdej z działek oddzielnie zapraszam panie 
naczelniku A więc co ja powiem na razie jeśli chodzi o dane które dotyczą wszystkich tych działek 
gdyż one są objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla 
Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna do którego sporządzenia 
tak naprawdę przystąpiliśmy już od 2015 roku roku kiedy to została Uchwała Rady Miejskiej 12 
marca tego tego roku element w którym teraz rozmawiamy z elementem procedury planistycznej 
właściciele gruntów wystąpili o zdjęcie charakteru ochronnego tego lasu większości lasy które są w 
odległości mieszkańców są stanowią charakter lasów ochronnych tak naprawdę jest to pokłosie 
jeszcze uchwał Ustaw z lat 80 która została podtrzymana albo ustawie o lasach z 1991 roku Tereny te 
wszystkie te działki o których jest mowa zgodnie z polityką przyjętą studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki 2015 roku znajdują się w 
granicach tak naprawdę znajdują się poza obszarem gruntów leśnych wskazanych w nim do 
zachowania i mogą być w planach miejscowych na cele nieleśne o ile uzyskają inne wymagane 
przepisami zgody pierwszy etap to jest starosta Po zasięgnięciu opinii rady miejskiej to też właśnie 
teraz czynimy następnym etapem w zależności od tego czy będzie to decyzja pozytywna czy 
negatywna zakładając że będzie pozytywna i tak musi jeszcze w celu dopełnienia procedury 
planistycznej niezbędne jest uzyskanie zgody pozytywnej marszałka województwa mazowieckiego 
wyrażającego zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne wyżej wymienionych gruntów leśnych nie 
stanowiących własności państwa w związku z tym ja tylko bym chciał powiedzieć jedną rzecz że jest 
niefortunna nazwa że są charakter nie są to lasy nie są to lasy objęte formą ochrony jeśli chodzi o 
ustawę o ochronie przyrody nazwa tylko funkcjonuje dla tych lasów gdyż one są prowadzone dla 
celów tak naprawdę hodowlanych żeby prowadzenia gospodarki leśnej na tym tereny są objęte 
uproszczonym planem urządzania lasów i tak dalej które określają wiek rębności i inne parametry tak 
naprawdę opinia wyrażona przez radę miejska miejską może ale nie musi być wiążąc a dla starosty 
tak samo jak decyzja starosty nie musi być wiążąca dla województwa mazowieckiego przypomnę że 
to jest teren wokół można powiedzieć ulicę Magnolii to wszystkie działki stanowią działki które są 
skupione na tym obszarze jest to takie powtarzałem element procedury planistycznej że tych działek 
jest kilka można powiedzieć nieruchomości są zgrupowane jako nieruchomości Czy każda uchwała 
dotyczy działki albo zespołów które należą do jednego właściciela dlatego tych uchwał jest tyle żeby 
każdy z radnych mógł się wypowiedzieć ewentualnie w zależności od tego na podstawie jakiej w 
stosunku do jakiej działki głosuje tyle dziękuję dziękuję panie naczelniku Bardzo proszę panią 
Agnieszkę Gawron przewodniczącą komisji planowania i zagospodarowania przestrzennego o 
przedstawienie opinii komisji oddzielnie dla każdej uchwały i poszczególnych działek Bardzo proszę 



pani przewodnicząca odnośnie punktu 9 w porządku obrad działka 171 jaka opinia pani 
przewodniczącej Szanowni państwo komisja planowania i zagospodarowania przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała dany projekt uchwały miasta na terenie działki o numerze 189 na 5 punkt 
w porządku obrad komisja planowania i zagospodarowania przestrzennego pozytywnie zaopiniowała 
Dziękuję w Dąbrowie rajskie miasto Łomianki na terenie działki ona 191 189 x 391 i 190 x 2 11 
porządku komisja planowania i zagospodarowania przestrzennego pozytywnie zaopiniowała dany 
projekt uchwały w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 190 punkt 12 
porządku obrad komisja planowania i zagospodarowania przestrzennego pozytywnie zaopiniowała 
dany projekt uchwały w Dąbrowie rajskie miasta Łomianki na terenie działki o numerze 199 1 punkt 
porządku obrad komisja planowania i zagospodarowania przestrzennego pozytywnie zaopiniowała 
dane projekty uchwał dziękuję dąbrowie rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 10 
Punkt 14 porządku obrad komisja planowania i zagospodarowania przestrzennego pozytywnie 
zaopiniowała dany projekt uchwały dziękuję dziękuję pani przewodnicząca otwiera głosowanie i 
staramy chce zabrać głos w tym punkcie Proszę o potwierdzenie tego na tablecie nie widzę Czy ja 
mogę coś dodać jeszcze zgłosić przycisnąć Ja przypomnę ile mam takich możliwości tego chwileczkę 
panie chwileczkę panie radny Pan naczelnik Piotr Kowalski Piotr Kowalski Piotr Kowalski wypowiedź 
tak ja bym chciał tylko może w trybie autopoprawki wprowadzić zmianę do uzasadnieniu wkradł się 
błąd i wniosek ze starosty nie wpłynął w 2020 roku 13 kwietnia Jak to jest w uzasadnieniach tylko 
2021 roku dotyczy to wszystkich danych projektów uchwał ale na zasadzie wyjaśnień i autopoprawki 
chciałbym to sprostować dziękuję bardzo się na dyskusji Pan Marcin Etienne bardzo proszę Szanowni 
państwo ja brałem udział w posiedzeniu komisji planowania i zagospodarowania przestrzennego 
komisji tej były omawiane wszystkie te projekty uchwał które są Właściwie tożsame polegają na 
zdjęciu charakteru ochronnego lasu to są ja przeglądałem się tym teraz są bardzo różne różne tereny 
niektóre z nich dotyczą tylko dosłownie skrawka który w rysowany jest w mapę i widać że to jest 
dość taki taki kawałek który no należałoby w zasadzie w zasadzie zdjąć tą ochronę żeby dany 
właściciel mógł sobie tam nie wiem zagospodarować to w bardziej sensowny sposób natomiast taka 
uwaga generalnie do do wszystkich tych projektów uchwał wyrażenie zgody Według mojej opinii 
wyrażenie zgody na zniesienie tego charakteru ochronnego lasu Niezależnie od tego jak będziemy 
starali tutaj redefiniować pojęcie użyte w tych projektach uchwały No większości może chociaż nie 
musi doprowadzić do działań deweloperskich w jakimś niedługim nieokreślonym nie dającym się 
określić precyzyjnie czasie do intensyfikacji działań deweloperskich dlaczego bo są wśród tych działek 
działki tak duże że wycięcie tego lasu A a będzie to ułatwienie oczywiście ktoś będzie musiał wystąpić 
ale nie będzie tej już takiej blokady w postaci że jest to jakiś las ochronny wycięcie tego lasu i 
sprzedanie działki deweloperowi i postawienie na przykład szeregowców co kłócił oby się troszkę 
wydaje się z samą koncepcją tereny to są tereny dąbrowy rajskiej Ja myślę że każdy właściciel który 
tam się budował A to są stare zabudowanie niektóre te działki nie są zabudowane ale tam gdzie są to 
są stare zabudowania myślę że sobie sprawę że buduje się w jakiś otulinie która ma charakter 
ochronny nie mógłbym go porównać troszkę do takiej sytuacji z Łomianek dolnych gdzie przez jakąś 
określoną działkę idzie kanał retencyjny który jest potrzebny gminie tak jak te lasy są potrzebne są 
płucami wszystkich mieszkańców Dąbrowy Rajskiej i wyobraźmy sobie taką sytuację że ten 
mieszkaniec występuje z wnioskiem do urzędu o możliwości zasypania tego do kanału retencyjnego 
czy też puszczenia go jakimś innym torem Mimo tego iż tu został wytyczony on doskonale kupując 
działkę wiedział że jest kanał retencyjny Czy kanał retencyjny jest i on by wnioskował o zasypanie i 
my byśmy się zastanawiali No dobrze ma zasyp My w takim razie ten kanał retencyjny i to są moje to 
są moje bardzo głębokie głębokie głęboki niepokój mam tutaj że i tak naprawdę duży teren ogromny 
teren bo ja się o podsumowanie i tych wszystkich tych wszystkich obszarów i to jest 6000 m 6000 m 
w tej chwili chcemy Chcę wyłączyć od ochrony czyli nie działamy Według mojej oceny tak 
perspektywicznie tak daleko się zmienię patrzymy na to co robimy No Można przypuszczać że w 
konsekwencji tego będzie zabudowa zamurowanie zabetonowanie pewnego czy pewnej części ja 
powiedziałem że tutaj można powiedzieć będzie zachowana ta powierzchnia biologicznie czynna 
Musi być zachowana ale ja przypomnę że powierzchnią biologiczną czynną w przepisach o 



dzisiejszym prawie to jest zrobiony parking z kratką z taką kratownicą i ten obszar tam gdzie jest taki 
parking zrobiony gdzie kratę wyrasta trawa i to jest z punktu widzenia prawa obszar biologicznie 
czynny więc nie trudno będzie taki obszar zapewnić przy wycince tych że ktoś może powiedzieć 
oczywiście las można teraz można zawsze przenieść ostatnio to słyszymy Zresztą las można przenieść 
czyli można wyciąć a następnie posadzić miejscu tylko doskonale wiemy kiedy urośnie ten las i 
doskonale wiemy jakie będą jakie będą Jakie są już tego konsekwencje że tych lasów jest coraz mniej 
Dzięki dziękuję czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie nie widzę piszę bo Czy mógłbym 
panie naczelniku Właściwie to już pan wyczerpał chyba jeśli chodzi o temat uzupełnić to bardzo 
proszę ale proszę nie rozwijać nie chcę rozmawiać dyskutowaliśmy na ten temat na komisji i 
mówiłam w Odnoszę wrażenie że wszystko to samo jest powtarzane moje słowa nikt nie bierze i nie 
analizuje tego co jest napisane W uzasadnieniu mówimy że to jest las chroniony pod żadnym 
pozorem ten las nie jest chroniony jako forma ochrony przyrody mówimy o pozbawieniu charakteru 
ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa Panie Marcinie Powiem tak No teraz 
właściciel tego lasu w związku w oparciu o plan urządzania tego lasu może go wyciąć do cna do zera 
gdyż jest to jeden z elementów prowadzenia gospodarki leśnej i tak na dopiero plan miejscowy plan 
miejscowy to o czym pan tak naprawdę powinien wiedzieć daje możliwości prawne gminie 
wpłynięcia na zachowanie tych lasów w takiej a nie innej formie związku z odpowiednimi zapisami w 
planie miejscowym I tak naprawdę dyskusja do której pan nawiązał o możliwości wycinki że to jest 
teren dla dewelopera No ja bym proponował zostawić na moment kiedy będziemy przedstawiać 
radzie miejskiej uchwałę mówiącą o planie miejscowym dla tego terenu bo tu ewidentnie są mylone 
pojęcia ja mogę poprosić ewentualnie pana Kaczmarczyka który jest leśnikiem który wytłumaczy że 
tak naprawdę najlepszą formą ochrony tego typu terenów to są odpowiednie zapisy w planach 
miejscowych ale no ja bym proponował to zostawić bo dyskutujemy o tym samym na komisji, na 
sesji dobrze pan radny Marcin Etienne tylko króciutko nazywa się to tak jak się nazywa W innym 
przypadku i nie byłoby w ogóle sensu poruszania tej sprawy i wnoszenia gdyby to rzeczywiście tak jak 
pan mówi nie miało kompletnie znaczenia czy to będzie miało charakter ochronny czy nie To nie 
zajmowali byśmy się tą sprawą A jednak się zajmujemy bo to w jaki sposób blokuje pewne dalsze 
procedury przed nie blokuje planów miejscowych bo te plany miejscowe można tworzyć można 
pracować nad nimi ale blokuje przed pewnymi konsekwencjami które niesie za sobą zniesienie tego 
charakteru ochronnego No ja mogę sobie zdawać sprawę że to jest jakiś być może stary przepis ale 
on funkcjonuje rozumiem bo gdyby nie to również nie mielibyśmy dzisiaj tego problemu z tymi z tymi 
działkami Dziękuję bardzo dziękuję czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie 
Cześć państwa radnych nie widzę wobec tego Zarządzam głosowanie Kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w 
Dąbrowie Rajski miasto Łomianki na terenie działki o numerze 175 Kto jest zakres przeciw 174 działki 
174 Kto jest za kto przeciw kto się wstrzymał się od głosu pan Tomasz Henryk Dąbrowski nie 
zagłosował ale przewodniczący Krzysztof Wawer nie za głosował i stwierdzam że wyniku głosowania 
11 dlatego że panie radny Janusz u Skonieczny pana nie było powtórzyliśmy kworum pan był 
nieobecny przez kilka głosowań przez kilka procedowań nad wieloma uchwałami A przepraszam 
jestem proszę proszę mnie wpisać żeby po prostu bardzo proszę wpisać pana radnego Janusza 
Skoniecznego i przypominam że sesja jest od pierwszego do ostatniego punktu porządku obrad 
proszę państwa posiedzenie organu to jest rzecz ważna jesteśmy na sesji od początku do końca 
obecni z mieszkańcami i na wizji za bardzo proszę o głosowanie proszę pan Skoniecznego 
wprowadzić stwierdzam że wyniku głosowania 11 głosów za 2 przeciw 5 wstrzymujących się 
wstrzymujących się rada podjęła uchwałę W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej 
miasto Łomianki na terenie działki o numerze 174 1432 05 podkreślnik 40024 teraz Kto z państwa 
radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu nie stanowiącej własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie rajskiej miasto 
Łomianki na terenie działki o numerze 100 89/5 Kto jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od 



głosu stwierdzam że wyniku głosowania 11 głosów za 2 przeciw 6 wstrzymujących się rada podjęła 
uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakter u niestanowiącego własności Skarbu 
Państwa położonego w Dąbrowie rajskie miasto Łomianki na terenie działki o numerze 189 na 514 
205 podkreślnik 4.0 024 następne Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w 
sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności 
Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 191 
189 x 3 do 90 na 1 i 190 x 2 Kto z państwa rannych jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu 
radny Krzysztof przewodniczący Krzysztof Wawer jesteś stwierdzam że wynik głosowania 9 głosów za 
3 przeciw 7 wstrzymujących rada podjęła uchwałę W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie 
Rajskiej miasto Łomianki na teren o numerze 191 189 na 3 191 192 obręb 14 30 05 pod 4.0 024 
następne głosowanie Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opinii 
dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 195 kto z państwa 
radnych jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu stwierdzam że wyniku głosowania 10 
głosów za 2 przeciw 7 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę W sprawie opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie 
Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 195 14 32 05 Podkreśl 4.0 024 przechodzimy 
do następnego głosowania Kto z państwa żadnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasuje stanowiący niestanowiącego własności 
Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 199 
na jeden jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu radna Zdunek stwierdzam że wyniku 
głosowania 10 głosów za 2 przeciw 7 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie dotyczącej 
pozbawienia charakteru ochronnego lasu i stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w 
Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 199 na 114 32 05 Podkreśl 4.0 0 24 
głosujemy w następną działkę kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego niestanowiących 
własności Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki on 
210 obręb 1432 05400 24 Kto jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu stwierdzam że 
wynik głosowania 9 głosów za 3 przeciw 3 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę W sprawie opinii 
dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
położone Dąbrowie Rajskiej miasto Łomianki na terenie działki o numerze 210 obręcz 14 32 05 
podkreślnik 4.0 02 proszę państwa zamykamy punkty 9 10 11 12 13 i 14 porządku obrad sesji 
przechodzimy do punktu 15 interpelacje zapytania i wolne wnioski Kto z państwa radnych chce 
zabrać głos w tym punkcie Bardzo proszę pani Magdalena Cłapińska dziękuję Dzień dobry witam 
wszystkich ja chciałam się dopytać o znaki bezpieczeństwa na ulicy Wiślanej o które prosiłam 
wnioskowała m na poprzedniej sesji wtedy obecne ówczesny wiceburmistrz Bohdziewicz obiecał że 
tę sprawę przejmie na siebie i się tym zajmie i chciałam się zapytać czy się coś zmieniło w tym 
kierunku Dziękuję ktoś z zarządu odpowie na to pytanie czy pan Radosław Nowak jest obecny 
naczelnik Wydział Inwestycji i remontów mógł odpowiedzieć Jestem obecny ja tylko do Pytam tak 
bardziej szczegółowo o jakie konkretnie znaki radna pyta czy boiskach sportowych na ulicy Wiślanej 
prosiłam o znaki które by ostrzegały kierowców i którzy dzięki którym mogliby uważać jeszcze 
bardziej trochę na dzieci i młodzież która tam często przebywa i po ostatniej sesji na następny dzień 
były wiceburmistrz obiecał że z panem naczelnikiem się tam wybiorą Zobaczą co można zrobić tak 
oznakowanie na pewno wprowadzimy jeszcze chwilę to potrwa ponieważ chcemy mieć 
rozstrzygnięty przetarg na oznakowanie w tej chwili realizujemy tylko te najbardziej newralgiczne 
miejsca gdzie uzupełniamy po prostu wybrakowane oznakowanie uszkodzone Natomiast w 
momencie kiedy wyłonimy wykonawcę na najbliższe półtora roku na pewno zlecimy poprawę tego 
oznakowania w przyszłości mamy tam w zamiarze zrobić doświetlenia do przejścia dla pieszych 
natomiast Jesteśmy w tej chwili w fazie projektowania tej ulicy Wiślanej na tym odcinku Więc 
najpierw chciałbym zrealizować projekt żeby też wiedzieć jak docelowo te oświetlenie będzie 



oglądać żeby umiejscowić w takiej lokalizacji żeby potem nie trzeba było tego przebudowywać nie 
jestem pewna czy przebudowa właśnie na tym odcinku jest w fazie projektu jakiegokolwiek bo 
wydaje mi się że kawałek dalej jest brany pod uwagę brana pod uwagę przebudowa od Rolniczej w 
stronę Brzegowej o tym mówimy Okej dobrze dziękuję bardzo dziękuję bardzo proszę pani radna 
Agnieszka Zdunek ja mam dwa zapytania mieszkańcy alarmują o wycince drzew na ulicy Długiej 
domyślam się że jest to związane z rozpoczęciem prac przygotowawczych do remontu tej ulicy czy 
można by było prosić taką informację na jakim etapie znajduje się planowana przebudowa drogi i czy 
wycinka wszystkich 15 drzew jest tam Konieczna czy nic niepokojącego się tam nie dzieje to jest 
jedno pytanie i Drugie moje pytanie Czy już wiadomo kiedy będzie otworzone plac zabaw na 
Akacjowej Jeśli mogę poprosić za chwilkę pana radnego a propos przebudowy naczelnika 
Przepraszam Radosława Nowaka jeśli chodzi o przebudowę ulicy Długiej to poproszę o odpowiedź 
dzisiaj Zresztą rozmawialiśmy na ten temat jeśli chodzi o plac zabaw jeśli będziemy go otwierali na 
pewno pani się dowie Dziękuję panie naczelniku Proszę odpowiedzieć na pytanie pierwsze jeśli 
chodzi o wycinkę w ul.Długiej Jest to związane z realizacją budowy tej ulicy i wszystkie drzewa które 
zostały przewidziane decyzją zatwierdzającą projekt budowlany w tej ulicy muszą zostać usunięte 
myślę że tak ze względu na bezpieczeństwo użytkowników tej drogi oraz późniejszych użytkowników 
pieszych część znajduje się w miejscach ograniczenia widoczności dla kierowców dbamy jednak że 
tak powiem o bezpieczeństwo użytkowników drogi naszych mieszkańców stawiamy ponad drzewa 
więc jakby to jest dla nas priorytet roboty musimy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową 
gdyż później nie uzyskalibyśmy pozwolenia na użytkowanie tej drogi musiałaby zostać zamknięta 
więc Przystępując do pracy musimy zgodnie z tymi wszystkimi zawartymi w projekcie ustaleniami 
usunąć kolidującą roślinność Dziękuję czy radna Agnieszka Zdunek chce skomentować wypowiedź 
swojego przed mówcy źle zrozumianą czy chodzi o kontynuację dyskusji w sprawie w sprawie placu 
jest advocem do tego co usłyszałam od pani burmistrz mi nie chodzi o to żeby mnie poinformować 
tylko poinformować mieszkańców czekają z utęsknieniem i chcieliśmy wiedzieć czy jest jakiś 
Przewidywany termin na który można się spodziewać bo tych terminów było kilka bo są jakieś 
problemy ale po prostu chcielibyśmy wiedzieć nie ja tak Ja się nie będę na tym placu bawić tylko po 
prostu dzieciaki pytają tam dzieciaki i rodzice co się dzieje kiedy będzie otwarty ten piękny już 
oglądany przez płot plac zabaw nie chodzi o zaspokojenie mojej ciekawości Dziękuję pani burmistrz 
Małgorzata Ależ oczywiście pani radna Ja doskonale rozumiem że pani chyba w imieniu mieszkańców 
ale dokładnie tak samo odpowiem Szanowni mieszkańcy plac zabaw otworzymy wtedy kiedy 
będziemy mogli była dzisiaj pani rano na placu zabaw widziała nas Widziała nas pani na tym że placu 
zabaw z wykonawcą inwestorem jakby praca trwa Pani Agnieszko Myślę że Myślę że informacje o 
otwarciu placu zabaw ogłosimy tak mocno i tak głośno i tak wszędzie że wszyscy mieszkańcy gminy 
Łomianki usłyszą o tym że otworzy my plac zabaw wtedy kiedy będziemy gotowi cały czas trwają 
prace przy ogrodzeniu trwają prace przy wykończeniu już niebawem będzie w porządku ponieważ 
dzisiaj również był pan referatu Ochrony Środowiska z wykonawcami żeby właśnie wszystkie 
zagrażające uschnięte rośliny po wycinać zanim wpuścimy na ten plac dzieci więc pani radna robimy 
wszystko żeby otworzyć go jak najszybciej ale żadnej żadnej daty na tym etapie nie podam ponieważ 
właśnie znowu zostanie i zarzucone że było podawane Jak poznam datę będziemy mogli otworzyć 
Bardzo chętnie otworzymy i na pewno wszyscy tak o tym się dowiedzą z wyprzedzeniem i dziękuję 
pani Agnieszko bardzo proszę radną Joanna Zabłocka ja bardzo krótko witam wszystkich państwa ja 
bardzo krótko chciałabym po prostu podziękować nie wiem szczerze komu , organowi do którego się 
po prostu Zwróciłam ogólnie do organu odpowiedzialnego za sferę usuwania nielegalnych wysypisk a 
takie wysypisko pojawiło się niedaleko mojego osiedla No takie dość gabarytowe rzeczy zostały tam 
wyrzucone i przyznam się że miłym zaskoczeniem było dla mnie to że zostało to wykonane dosłownie 
w ciągu nie wiem dnia czy półtora dnia Ja już nawet nie wczoraj no 2 dni temu złożyłam odpowiednie 
pismo do urzędu i dzisiaj rano już tego wysypiska nie było Także chciałam podziękować nie wiem czy 
panu Piotrowi Kaczmarczyk owi Dziękuję bardzo mile widziane po dziękowania każde podziękowania 
mile widziane bardzo chcesz ostatni Marcin Etienne pytanie do pani czyli osoby nadzorującej pracę 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Otóż pytanie brzmi tak Dlaczego blisko roku nie pozyskano żadnej 



zgody od mieszkańców dziekanowa bajkowego na realizację inwestycji wodkan Przypomnę tylko że 
to jest warunek sine qua non do tego żeby taką inwestycje realizować Dlaczego nie pozyskano od 
niemal roku żadnej zgody mieszkańców i drugie pytanie również o plac zabaw ja nie będę pytał 
zastrzegam od razu nie będę pytał czy zostanę poinformowany albo czy zostaną mieszkańcy 
poinformowali ale zapytam proszę o przybliżoną nawet nie datę ale przybliżony miesiąc W jakim 
miesiącu można spodziewać się otwarcia placu zabaw w Dziekanowie bajkowym przy ulicy Waligóry 
to prawdopodobnie wynika z jakiejś umowy podpisanej więc jakiś orientacyjny termin może miesiąc 
dziękuję Dziękuję kto odpowie panu radnemu Jaki jest Pani Urszula Wysocka wydziału Gospodarki 
Komunalnej to prosiłabym o zabranie głosu Niestety nie do końca są wszyscy a propos Wali góry i 
państwo radni jeśli chodzi o Zakład Wodociągów i Kanalizacji naprawdę pracują ustawicznie 
niezmiennie i codziennie aby woda i kanalizacja w gminie Łomianki była budowana na bieżąco jeśli 
chodzi o wykupywanie działek jakichkolwiek drogowych tym bardziej na Dziekanowie bajkowym był 
pan wielokrotnie na spotkaniach doskonale ponownie z jakimi trudnościami się to spotyka Myślę że 
spotkanie z prezesem zwiku w mojej obecności może rozwiąże pana wszelkie rozwieje pana wszelkie 
wątpliwości ponieważ do staje pan odpowiedzi na interpelacje powinien być pan 
usatysfakcjonowany odpowiedziami może rzeczywiście spotkanie twarzą w twarz może pana 
usatysfakcjonuje i usłyszy pan dokładnie to samo co dostał pan w odpowiedzi na interpelacje 
pracujemy nad tym ale to nie jest tak proste Przykro mi bardzo sprawy własności gruntu są bardzo 
skomplikowane Pani Urszulo jeśli mogłabym panią o placu zabaw na Waligóry byłabym wdzięczna 
czy mógłbym od razu ad vocem żeby za mknąć dobrze Żebyśmy nie przechodzili do tego drugiego 
żeby to już jest dyskusja niech się skończy Bardzo proszę bo potem przeczytam dobrze definicja ad 
vocem proszę międzyczasie pani naczelnik mogę się oczywiście zgłosić jeszcze raz do głosu ale chyba 
o to chodzi żebym zgłosił się 4 nazwiska poniżej skoro można wyjaśnić pewną kwestie pewną 
nieprawdziwą prawdopodobnie z niewiedzy pani burmistrz informację podała i źle odczytuje intencje 
bo ja nic nie mówiłem o wykupie gruntów nic nie mówiłem o prawach własności wypowiadając się 
tylko i wyłącznie o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji czyli o tym że wyrażam zgodę na to żeby 
zwik Przeciągnął rurę to jest równie trudne jak wykupienie gruntu pani e radny pan doskonale o tym 
wie bo były wielokrotnie rozmowy z panem ale może rzeczywiście szkoda żeby zajmować wszystkich 
państwa Radnych i mieszkańców tym tematem ja zapraszam na spotkanie ustalę z panem prezesem 
zwiku jakieś spotkanie mogłoby się odbyć i rozwiane zostaną pana wątpliwości Dziękuję momencik 
proszę państwa Jeżeli wcześniejsza wypowiedź radnego została niewłaściwie z interpretowana przez 
jednego z następnych mówców właśnie to jest ad vocem bo dyskusja dwóch osób nie jest teraz 
bardzo proszę panią naczelnik Dzień dobry jeśli chodzi o plac zabaw przy ulicy Waligóry planujemy go 
otworzyć i udostępnić mieszkańcom od poniedziałku to ja do pytam czy tam jest zainstalowana już 
karuzela dla osób niepełnosprawnych nie nie ma tam karuzeli dla niepełnosprawnych Czy to oznacza 
że ten plac będzie ponownie zamknięty nie mam takiej informacji żeby tam miała być karuzela dla 
niepełnosprawnych pani burmistrz czy mogłaby pani wyjaśnić pani Wysockiej o co chodzi Szanowny 
panie radny Obawiam się że jeśli nie jest możliwe zamontowanie zabawki o którą pan wnioskował 
No to w tym momencie to nie zostanie zrobione ale ja też zerknę w projekty i dokumenty 
uszczegółowię temat jutro z Panią Urszulą i naczelnikiem wiru i zobaczymy na którym punkcie i gdzie 
się to zatrzymało dobrze Przyznam szczerze że jestem zaskoczony z tego względu że wydawało mi się 
że podpisana jest już umowa z wykonawcą na wykonanie tego więc jestem zdziwiony że coś się 
sprawy cofnęły jeszcze sprawdzę co widzę pana przewodniczącego Przepraszam naczelnik Radosław 
Nowak podnosi łapkę Bardzo proszę jak chce pan uzupełnić wypowiedź tak jeszcze w odpowiedzi 
tutaj na pytanie pana radnego w sprawie zabawki dla niepełnosprawnych na placu zabaw Waligóry 
oczywiście dostanie oficjalną odpowiedź ponieważ jest to przedmiotem interpelacji natomiast 
została przeanalizowana Możliwość montażu tej zabawki i w tej chwili technicznie przy zachowaniu 
wszystkich stref bezpieczeństwa nie jest możliwe żeby zamontować ta zabawkę wymagałoby to 
sporych modyfikacji placu zabaw i na pewno będziemy występować z propozycją montażu tej 
zabawki na innym placu ale to będzie przedmiotem interpelacji Proponuję abyś my się odnieśli 
indywidualnie Dziękuję radny Jerzy Serzysko ale nie ja nie widzę Ja u siebie na tablecie nie widzę 



zgłaszam to nie widać tego u Państwa nie wiem dlaczego tak samo System nie pokazuje mi 
możliwości logowania się do kworum dzisiaj bo jest moje mój głos witam państwa serdecznie 
przepraszam za to za moje kłopoty natomiast prośba do biura żeby biuro wysyłało do mnie linka i 
całą korespondencję na rajca Kropka Naftyński druga rzecz to nie działa system nie jestem w stanie 
się zalogować czy pokazać kworum tylko mogę zgłosić jak widać prośba o głos to nie widzi pani 
przewodnicząca Ale widzi pan radny Serzysko to są jakby uwagi techniczne a ja mam pytanie jeśli 
mogę już jestem w kolejce to mam pytanie do pani burmistrz Bardzo proszę proszę mówić dwie sesję 
temu uchwaliliśmy jako radni jako rada przejęcie liceum chciałem się zapytać czy co urząd robi w 
kwestii polepszenia warunków na jakości czy to co było przekazywane nam radnym jakoś informacja 
że po przejęciu liceum my je poprawimy więc moje pytanie jest takie jak je poprawiamy pani 
przewodnicząca mogę burmistrz Proszę o odpowiedź dobrze Myślę że najwięcej powie burmistrz 
Gawda Który jest odpowiedzialny za działania wydziału edukacji A jeśli chodzi o sprawy ogólnie 
Oświatowe oświatowe to wydaje mi się że warto się zapoznawać z działalnością Wydział u Edukacji 
współpracować ale panie burmistrzu Jeśli mogę pana poprosić o odpowiedź co do działań z liceum 
zanim pan powie o tym jakie Prowadzi pan działania z udziałem edukacji super liceum ja tylko 
powiem że wczoraj zostało podpisane porozumienie w sprawie przejęcia liceum został podpisany akt 
notarialny w sprawie przekazania gminie Łomianki gruntu to tak skrótowo więcej będzie info naszych 
portalach społecznościowych na stronie www i w biuletynie który ukaże się już w wersji papierowej 
w przyszłym tygodniu ale panie burmistrzu jeśli pan może odpowiedzieć Dziękuję to jest to co 
powiedziała pani burmistrz jest najważniejszą informacją żeby porozumienie zostało sfinalizowane w 
sposób formalny i już to się stało Natomiast jeżeli chodzi o działania my w tej sprawie prowadzimy 
rozmowy na razie takie Powiedziałbym wstępne, techniczne to są już dwa spotkania z 
kierownictwem cyfrowego centrum nauki i technologii w Dziekanowie w celu zbudowania jakiejś 
współpracy aby to liceum wzbogacić o możliwość kontaktu z nowymi technologiami jesteśmy z kolei 
też w trakcie tych dyskusji wcześniejszych o konsultacjach i o wysłuchaniu pomysłów mieszkańców i 
do tego zamierzamy przystąpić niebawem natomiast Chciałbym zrobić to po kolei znaczy w tej chwili 
ogłoszone zostało zarządzenie dotyczące konsultacji statutu gminy Łomianki 8 czerwca się odbędzie 
odbędzie spotkanie z mieszkańcami na ten temat i po zakończeniu to przystąpimy do rozmów do 
takiej rozmowy z mieszkańcami na temat liceum nie jestem pewien czy będzie to miało formę czy 
formalnie uczynimy konsultacje czy jako rodzaj Burzy mózgów generowania pomysłów jeszcze nad 
tym się zastanawiamy w kolejnym kroku właśnie po statucie Chcielibyśmy się zająć liceum a w 
jeszcze kolejnym kroku Dyskusja na temat szkoły w Łomiankach dolnych a czy gmina ma pomysł 
pomysł na to liceum czy mamy jakieś czy to jest jak gdyby czekamy na pomysły które przyjdą 
zewnątrz czy mamy czy gmina ma pomysł Jak poprawić to liceum jak je usprawnić takim jak gdyby 
założeniem to było nam jakby przedstawiane że bierzemy liceum pod swoje skrzydła po to żeby je 
poprawić Czy mamy pomysł Jak poprawić i co to było moje pytanie czy jestem zdania że ten Znaczy 
tych pomysłów jest sporo Bo w trakcie tych dyskusji ja nawiązałem kontakt z szeregiem osób 
mieszkańców gminy którzy takie pomysły przedstawiali i nie jest problem z tym że mamy za mało bo 
mamy tylko problem raczej taki że mamy dużo i są one zbyt zróżnicowane Dlatego ta forma 
poddania tego pod jakąś dyskusję publiczną Dlatego teraz rozmowy z ewentualnymi partnerami i 
wypracowanie tej ostatecznej koncepcji Wydaje mi się że nie będzie z tym problemu żeby spośród 
tych tej ilości różnych pomysłów które są wybrać te które są najskuteczniejsze i najlepsze Dziękuję 
panie burmistrzu Poproszę teraz Krzysztofa Wawra a ja jeszcze pani przewodnicząca teraz ja znowu 
przeskoczyłem ktoś mnie tam wykasował no właśnie nie robiłem tego ale oczywiście udzielam głosu 
fakty cznie nie mam pana w tablecie na tablecie Bardzo proszę na monitorze tabletu ale bardzo 
proszę pojawiła się u mnie taka refleksja która dotyczy naszej łomiankowskiej przyrody często bardzo 
starej mówiliśmy o likwidowaniu obszarów o chronnych lasu na Dąbrowie Rajskiej następnie Armia 
Poznań budowali się w kierunku Kiełpina wycięło się stare wierzby kilkuset letnie budowa no ulicę 
buduje się ulicę fabryczną w miejscu gdzie łączy się z ulicą wiślaną też wycięto starodrzew o 
średnicach kilku metrów co najmniej chociaż można tam było zmniejszyć szerokość ścieżki 
rowerowej tam jest pas drogowy z e ścieżką rowerową szerokości 4 m a chodnik szerokość chyba 2 



m te proporcje Są też takie dosyć dziwne także chciałbym zaapelować do wydziału inwestycji i 
remontów żeby na etapie robienia projektów jakoś uczuliła projektantów żeby nie cięła naszych 
drzew bezmyślnie często ze szkodą dla tradycji i historii i dla przyszłych pokoleń to jest pierwsza 
refleksja apel znaczy refleksja apel którym bym się zwracał do odpowiedzialnego za inwestycje i za 
projekty dotyczące budowy budynków i Dróg a teraz Druga refleksja Zwróćmy uwagę na przegląd tak 
zwanych numeracji budynków w Łomiankach cały szereg poszedłem nie ma nie ma numeracji to jest 
rażące na ulicach wewnętrznych Łomianek ale jechałem Kolejową niedawno i Tak patrzyłem na które 
Jakie są Numery posesji na zajętych pod działalność chyba co czwarta pozycja jest numerowana w 
widocznej a pozostałe tak jakby Incognito działają że też ma mapę żeby po jakieś służby zrobił 
przegląd żeby dać nawet jakieś zalecenia Jakiej wielkości powinny być te numeracja i żeby w ogóle 
były Dziękuję bardzo dziękuję panu radnemu radny przewodniczący Krzysztof Wawer Witam 
państwa i mieszkańców Chciałbym zabrać głos w jednej sprawie prośba do pani burmistrz ale to jest 
dość pilna sprawa to jest prośba o wydłużenie przepustowość wjazdu na skrzyżowaniu ulicy 
Konopnickiej i kolejowej teraz jeszcze zwiększyły się dlatego że jest szkoła w Dziekanowie Leśnym z 
Łomianek i okolic dojeżdżają dowożą nasze dzieci do szkoły w Dziekanowie Leśnym ten korek się 
nasila przepustowość tych świateł to jest bardzo słaba krótka więc proponowałbym żeby pani 
burmistrz Dział Inwestycji wystąpił do Generalnej Dyrekcji o wydłużenie przepustowości dla 
mieszkańców od 7:00 do 8:30 Gdzie dowożone są dzieci i gdzie później wracają Nasi rodzice dzieci z 
powrotem do Łomianek do wyjazdu do Warszawy do pracy i w ogóle powiem jeszcze jedną że po 
południu jest podobna sytuacja mniej więcej między 14:00 a 16:00 jest to pilne nasilenie ruchu tym 
bardziej że mam prośbę żeby wystąpić do Generalnej Dyrekcji żeby wreszcie coś zrobiła bo 
dopełnieniem na tym skrzyżowaniu jest są drogi opaskowe naprawdę już kilka było tam stłuczek były 
wypadki ale to jest na coraz bardziej się staje niebezpieczne skrzyżowanie dla dla mieszkańców i dla 
tych którzy już jadą też Kolejową więc bardzo bym prosił o rozwiązanie niech Generalna Dyrekcja coś 
zrobi bo te opaskowe drogi są już przepełnione a nie mówiąc o Dniu piątku gdzie wszyscy wyjeżdżają 
zjeżdżają i chcą się wydostać prawda gdzieś to z okolic do właśnie to skrzyżowanie zewnętrznie 
Dziękuję Dziękuję bardzo pani burmistrz chciałaby coś wnieść chciałam tylko powiedzieć że 
oczywiście panie radny razem z naczelnikiem wydziału inwestycji i remontów wystąpimy do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponieważ to nie my zarządzamy skrzyżowaniem ale 
na wniosek pana radnego napiszemy tak Dziękuję za zwrócenie uwagi na te niedogodności za 
mieszkańców Dziękuję Dziękuję Dziękuję bardzo pani pan Radny Marcin Etienne radny Marcin 
Etienne zgłosił się do głosu z prośbą do pani przewodnicząca wydaje mi się dosyć pochopnie skarcił a 
mnie za złożenie ad vocem tak jak przywołała pani przewodnicząca teraz poproszę żeby pani 
wysłuchała tak jak ja wysłuchałem przywołała pani definicję na kilku sesjach że przewodnicząca 
obrad udziela także głosu na kilku zdaniową replikę jeśli wcześniejsze wystąpienie radnego jego 
zdaniem niewłaściwie zinterpretowane przez jednego z następnych następnych mówców myślę że 
można odnieść to również do mojej interpretacji osoby która odpowiada radnemu w tym przypadku 
była pani burmistrz która niewłaściwie zinterpretowała że chodzi mi o przekazywanie nie gruntów 
tylko oświadczenie o zgodzie na realizację inwestycji to jest bardzo duża różnica znacząca różnica 
między tymi dwoma aktami i zostałoby to po prostu nie niezrozumiane Chciałem po prostu od razu 
wyjaśnić stąd tryb ad vocem Zgodnie z paragrafem 13 Dziękuję pani e radny czy jeszcze ktoś z 
państwa chciałby zabrać głos w sprawie interpelacji wolnych wniosków No nie wiedzą wobec tego 
zamykam punkt 15 porządku obrad i przechodzimy do punktu 16 informacje przewodniczącej Rady 
Miejskiej między sesjami 28 kwietnia 2021 roku wpłynęło pismo od geodety z terenu Gminy 
Łomianki pismo przekazałam do wiadomości członkom komisji technicznej 30 kwietnia 221 roku 
wpłynęła uchwała składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii przez Burmistrza Łomianek sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2020 w dniu 7 maja uchwała Rio przesłana została do Rady Miejskiej w Łomiankach 
radnych na 3 maja 2021 roku roku wraz z radnym Jerzym Jerzy Serzysko złożyłam w imieniu rady 
miejskiej wieniec przy symbolicznym pomniku stulecia odzyskania niepodległości Polski przy kościele 
św Małgorzaty w Łomiankach z okazji 30 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 8 2021 roku w 



imieniu rady miejskiej złożyłam wieniec przy pomniku bohaterów poległych w obronie ojczyzny w 
Łomiankach ulica Warszawska lub Wiślany z okazji 76 rocznica zakończenia II wojny światowej 5 
maja 2021 roku wyszła informacja i zaproszenie dla skarżącej dotyczących miejsca i czasu 
posiedzenia komisji skarg która rozpatrywana była na dzisiejszej sesji w piątek Maja 2021 roku 
wysłałam informację do skarżącej z ulicy Czerwonego Kapturka o rozstrzygnięciu Skargi uchwała nr 
38 przez 322 na 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 kwietnia na 2021 roku Maja 2020 roku 1 
roku Przesłałam do burmistrza Łomianek pismo wyjaśniające w sprawie prac nad statutem Gminy 
Łomianki 4 maja 2011 roku wpłynęło do Rady Miejskiej kolejne pismo w sprawie Narodowego spisu 
powszechnego Bardzo proszę pana przewodniczącego Krzysztofa Wawra o odczytanie pisma 
Szanowni państwo Pismo było wysłane przez Urząd Statystyczny w Warszawie wojewódzkie biuro 
prasowe Szanowni państwo radni Rady Miejskiej w Łomiankach Szanowni państwo jednym z 
obowiązków obywateli jest trwającym Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 
skrócie NSP 2021 spis jest badaniem szczególnym o stuletniej tradycji już w 1921 roku odzyskanie 
przez Polskę niepodległości statystycy z lokalnymi samorządami prowadzili badanie w celu uzyskania 
informacji o strukturze wiekowej ludności jej narodowości wyznaniu Czy zasobach mieszkaniowych 
jako Liderzy lokalnych społeczności nie tylko kształtujecie państwo postawy współmieszkańców ale 
również szereg działań mających na celu poprawę ich otoczenia i bezpieczeństwa bardzo liczymy że 
nie państwo wyłącznie do spisania siebie i rodziny ale aktywnie włączyły się popularyzację ich s pisu 
przekazując mieszkańcom bieżące informacje publikowane na stronie spis.gov.pl a także na stronach 
w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz Urzędu Statystycznego w 
Warszawie w tym celu Możecie państwo wykorzystać społecznościowe przede wszystkim Facebook 
zachęcamy do zamieszczania na swoim profilu na Facebooku w pisaniu o treści dotyczącej 2021 na 
przykład ja już się wpisałem opatrzonego zdjęciem potwierdzającym spisie proponowanie wpisu jest 
też możliwe podczas wszelkich rozmów i kontaktu z mieszkańcami warto ich uświadomić że 
narodowych z 2021 jest ważny dla funkcjonowania lokalnych społeczności tylko wspólne 
zaangażowanie przedsięwzięcie spisowe integrowanie problemów współczesnego społeczeństwa na 
lokalnym rynku pracy w zakresie edukacji zdrowia i gospodarki mieszkaniowej Przypominamy że 
podstawową metodą zbierania danych jest samospis internetowy najbardziej bezpieczny i 
najbardziej dla respondenta sposób przekazania informacji każdy dorosły mieszkaniec gminy może 
spisać siebie i swoją rodzinę używając domowego komputera lub telefonu z dostępem do Internetu 
aplikacja samo spisu dostępna jest pod adresem https dwukropek spis.gov.pl kropka Osoby które nie 
mają komputera lub internetu mogą się spisać w Centrum Kultury w Łomiankach gdzie będzie czekać 
specjalnie przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik konieczne jest 
wcześniejsze umówienie się pod telefon 666 834 559 Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów nie może 
spisać się i nie skorzysta z Żadnej z tych opcji powinien spodziewać się kontaktu ze strony 
rachmistrzów którzy rozpoczną pracę na początku maja do poprawy sytuacji epidemicznej 
rachmistrzowie będą pracować wyłącznie z wykorzystaniem telefonu w trakcie o komfort i 
bezpieczeństwo szczególnie osób starszych poważnie traktujących obowiązki wobec swojego kraju a 
jednocześnie narażonych na różnego rodzaju zagrożenia ze strony którzy mogą podszywa ć się pod 
rachmistrzów apelujemy o wyłączenie o włączenie się w akcję informacyjną prowadzącą przez Urząd 
Statystyczny w Warszawie wspólnie z gminnym biurem spisowym w załączeniu przekazujemy plakat 
z poradami spisowym i dla seniorów w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Narodowego spisu 
powszechnego 2021 należy kontaktować się z gminnym biurem w Łomiankach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu 666 834 559 lub mailem NSP mała 
litera 2021 poczta.lomianki.pl więcej informacji znajdą Państwo na stronie https dwukropek 
spis.gov.pl kropka podpisano zastępca Wojewódzkiego Komisarza spisowego Zofia Kozłowska 
dziękuję uprzejmie Panie Krzysztofie czy może pan podać numer telefonu i adres strony internetowej 
bonie zdążyłem zanotować numer telefonu to jest 666 834 559 e-mail z małej litery nsp202 1 małpa 
poczta.lomianki.pl kropka Dziękuję tyle proszę państwa bez kropki po pl podać jeszcze tą stronę Jeśli 
potrzeba proszę podać może ktoś zechce zanotować Panie przewodniczący informacje na stronie z 
małej litery napisać a nie przewodniczącą mogę wyjść bo zrobiłam będzie przekazana informacja 



prześlemy informację przez biuro rady telefony i e-maile przesłane na maila chciałam tylko dodać 
jeszcze że wszystkie informacje dotyczące spisu powszechnego są na bieżąco aktualizowane zgodnie 
z oczywiście zgodnie z wytycznymi obowiązującymi nas jako gminę na stronach internetowych czyli 
na stronie internetowej www.lomianki.pl i wyświetlają jako pierwsze Więc wystarczy kliknąć i 
wszystkie informacje są na wyciągnięcie ręki Zapraszam do śledzenia Tego kanału dziękuję pani 
burmistrz tyle o informacjach między sesjami informuje państwa że kolejna sesja zaplanowana jest 
na dzień 24 czerwca bieżącego roku zamykam punkt 16 przechodzimy do punktu 17 zamknięcie 
obrad sesji zamykam 39 sesję Rady Miejskiej w Łomiankach wszystkim państwu Serdecznie dziękuję 
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca i dziękuję szanowni państwo radni do widzenia Dziękuję do 
widzenia  


