
Nieznany mówca 
Ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Proszę o uruchomienie systemu 
eSesja i włączenie przycisku kworum, który potwierdzi obecność Radnych na sesji. Witam przybyłych 
na dzisiejszą sesję Radnych, Burmistrza, zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, sekretarza Gminy, 
Przewodniczących Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i 
Dyrektora Jednostki 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.łomianki.pl. Na podstawie 
artykułu 20 ustęp 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 wystąpień publicznych. Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na 
drzwiach wejściowych w sali widowiskowej. Szanowni Państwo. Uprzejmie informuję, że do systemu 
zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 19 Radnych, w związku z tym jest kworum niezbędny 
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. Odczytam porządek obrad. 1. otwarcie obrad sesji. 2. rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 
2021/2030. 3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2021. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 6. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcom, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od 1 września 2021 do dnia 31 grudnia 2021. 8. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązującego wymiaru godziny zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki. 9. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 17/143/2019 na 2019 rok Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 24 października 2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępów dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Łomianki. 11. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Łomianki na 2021/2022. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z miastem stołecznym Warszawy. 13. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 2 z oddziałami dwujęzycznymi 
imieniem Ireny Szewińskiej w Łomiankach, przy ulicy Partyzantów 31 od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 10/64/2019 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej 
działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr. 24/177 2/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadanie jej statutu. 16. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 14/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 
lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadanie statutu. 17. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z 
dotychczasowym najemcom, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenie zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, działki ewidencyjnej 



numer 142/32 oraz części działki nr. 142/33 i 142/35 z obrębu 004 Dziekanów Leśny. 18. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Staszica Konarskiego. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Sadowa południe. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców 
i części Sołectwa Łomianki Chopina między ulicą Rolniczą, a Aleją Chopina. 21. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podróżna. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr. 973 w 
mieście Łomianki, obręb ewidencyjny 14 32 05_4.0005 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki 
nr. 43/2 w mieście Łomianki, obręb ewidencyjny 14 32 05_4.003. 24. Rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru działki ewidencyjnej nr. 201/1, 202/3, 202/7 w Dziekanowie Nowym, obręb ewidencyjny 14 
32 05_5.0003. 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr. 139/33 w Dziekanowie 
Leśnym, obręb ewidencyjny nr. 14 32 05_5.0004. 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 27. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łomiankach. 28. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców 29. Interpelacje, zapytania i 
wolne wnioski. 30. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 31. Zamknięcie obrad sesji. Czy są 
jakieś wnioski do porządku obrad? Kto z Państwa ma wniosek? Bardzo proszę Pan Piotr 
Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Ja mam dwa wnioski do porządku obrad. Zanim do nich przejdę chciałem też wyrazić swoją tutaj 
uwagę do tego, że wydaje się, że już moglibyśmy usiąść przy normalnym stole na sesji, jak Radni 
siedzimy dalej w jakimś kółku. Wydaje się, że możemy zachować odstępy i wszystkie zasady siedząc 
przy stole tak jak należy i tak obradować ten czas takiego układu, wydaje się skończył się. Ja cały czas 
siedzę tyłem do mieszkańców podobnie jak moi koledzy z klubu. Nie podoba mi się to. Inni Radni są 
w lepszej sytuacji. Albo róbmy jakiś ruch dookoła, albo zajmujemy miejsca jakoś inaczej. Natomiast 
nie chciałbym tak jak moi koledzy z klubu cały czas siedzieć tyłem do mieszkańców i to jest moja 
prośba zarówno do Pani Burmistrz jak i do Pani Przewodniczącej, która odpowiada za organizację 
sesji. Przejdę do wniosków. Szanowni Państwo. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie z Panią 
Przewodniczącą w kwestii odpowiedzi na skargę do Sądu Administracyjnego, wówczas zostałem 
upoważniony ja i Radny Astrau do rozmowy z prawnikami w kwestii przygotowania tej skargi. Został 
upoważniony przez Państwa, którzy byli na tym spotkaniu i mam przygotowany projekt uchwały w 
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę 
Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 roku, Mam tą uchwałę w kopiach, przekażę ją na stół Biura 
Rady z prośbą o to żebyście Państwo ją otrzymali i proszę żeby ją wprowadzić do porządku obrad i 
procedować jako pierwszą. To jest mój pierwszy wniosek, zaraz przejdę do drugiego.  
Kolejny mówca 
Dlaczego jako pierwszą?  
Kolejny mówca 
Z prostego powodu. Z tego powodu, że ta skarga no liczą się dni terminu, odpowiedzi i należałoby to 
zrobić jako pierwsze, a poza tym nie przerywać sesji oczywiście, skończyć tą sesję dzisiaj po to, żeby 
odpowiedź w terminie mogła pójść do Sądu, dzisiaj albo jutro. Dlatego też prośba o nieprzerywanie 
sesji i jeżeli no Panie Burmistrzu niestety taki (...) To może od razu przejdę do drugiego wniosku. 
Drugi mój wniosek tyczy się tego żeby sesję oczywiście skrócić, bo nie pamiętam sytuacji takiej przez 
kadencji kilka w tył żeby w wakacje sesja była tak długa. Zawsze to były sesję formalne, jakieś zmiany 
w budżecie, inne pilne sprawy. Ta sesja ma 31 punktów to jest coś niebywałego. W związku z tym 



żeby ta uchwała, a biorąc pod uwagę jak te sesję się odbywają, ile potrafimy siedzieć w tej kadencji 
na wielu sesjach w tył mogę się domyślać, że ta się skończy albo grubo po północy, albo będzie 
przerwana i kończona gdzieś w poniedziałek, wtorek. Wtedy oczywiście jak ta sesja się skończy w 
przyszłym tygodniu to dopiero po skończonej sesji Pani Przewodnicząca będzie mogła podpisać 
uchwałę dotyczącą odpowiedzi na skargę i wtedy miną terminy i ta praca, którą włożył mecenas 
pójdzie na marne. Więc dlatego ważne jest żeby tą sesję skończyć dzisiaj i żeby odpowiedź na skargę 
w normalnym trybie. W związku z tym mam drugi wniosek formalny o to, aby zmienić porządek 
obrad i zdjąć z tego porządku obrad te punkty, które wydają się nie pilne. Sesja może się odbyć za 
dwa tygodnie, na początku września na przykład i wtedy możemy procedować te rzeczy, które są 
ważne. W związku z tym wniosek składam o zmianę w porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 14, 15 
i 16. To są punkty w sprawie statutów Rady Młodzieżowej, Rady Seniorów i Komisji Oświatowej. 
Następnie proszę o zdjęcie punktu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. To są sprawy związane z 
planami miejscowymi, które również czekają już bardzo długo. A dobrze wiemy, że procedowanie 
planów miejscowych to jest kwestia kolejnych półtora roku albo lepiej. Więc te dwa tygodnie w 
normalnym trybie to procedować niewiele zmieni. A ostatnie dwie uchwały to są właśnie dotyczące 
Komisji Rewizyjnej, które również nie muszą być procedowane koniecznie na dzisiejszej sesji, 
Przypominam, że mamy wakacje. Wystarczy spojrzeć, że trzech Radnych nie ma, którzy pewnie 
również (...) Są wakacje, mamy okres wakacyjny i od zawsze jak pamiętam w wakacje nie było tak 
długich sesji i mamy trzech Radnych, którzy są nieobecni, na pewno chcieliby procedować te 
uchwały. Czterech właśnie więc tym bardziej. A czterech tak, jest jeszcze Radny Wawer, znaczy jest 
wolne miejsce. Więc to jest mój drugi wniosek o zdjęcie tych punktów z porządku obrad. Przekazuję 
uchwały w celu przekazania Radnym. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Pan Radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Znaczy ja mam wniosek formalny chciałbym zgłosić odrębne tutaj zdanie. Nie zgadzam się absolutnie 
z tym, nie mogę się pogodzić co powiedział Radny Bartoszewski, że są wakacje. Bo gmina funkcjonuje 
nawet w okresie lipca, sierpnia. Funkcjonuje również w okresie świąt Bożego Narodzenia, a także 
wakacji. Nie możemy robić sobie tutaj od spraw bieżących. Nie możemy również zakładać od razu z 
góry na początku sesji, że będzie taki natłok i tak długo będziemy dyskutować nad projektami 
uchwał, że przeciągnie się ta sesja. Mamy pracować, pracujmy tyle ile potrzeba. Jeżeli ktoś nie będzie 
mógł zostać do samego końca, będzie czuł się zmęczą to można napić się kawy, albo po prostu 
opuścić salę obrad. Wszystkie komisję opiniowały projekty uchwał, które są. W tej chwili będą 
procedowane, więc nie widzę tutaj potrzeby od razu zakładania na początku sesji. Jeszcze sesja 
dobrze się nie rozpoczęła, a my już zaczynamy od zdejmowania projektów uchwał. Dlatego ja zdaję 
sobie sprawę, że jeśli upadnie wniosek Radnego Bartoszewskiego to mój nie będzie miał sensu. 
Natomiast składam wniosek o to by utrzymać ten porządek obrad na tej sesji. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Chciałem dopowiedzieć to właśnie, bo biorąc pod uwagę to co Pan Marcin Etienne mówi i 
pomyślałem sobie, że mimo wszystko pewnie wiele punktów nie jest koniecznych na tej sesji. Być 
może te, które zaproponowałem niektóre z nich okażą się konieczne choć nie wydają się. Czym 
innym są bieżące sprawy, a czym innym są sprawy, które i tak czekają i tak mogą być procedowane 
za niedługo. Więc precyzując swój wniosek proszę o głosowanie każdego punktu po kolei.  
Kolejny mówca 
Jeszcze ktoś z Państwa zgłasza jakiś wniosek do porządku obrad? Nie widzę. Proszę Państwa, czyli 
uporządkujemy. Radny Piotr Bartoszewski prosi o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały. To jest pierwszy wniosek, a drugi?  
Kolejny mówca 
To znaczy jako pierwszego dodam, jeżeli mogę drugi to no przekazałem. Widziałem, że Panie z Rady 



mają zapisane o zdjęcie z porządku obrad punktów, które wymieniłem i każdy punkt procedowany 
oddzielnym głosowaniem.  
Kolejny mówca 
Pan Radny Janusz Skonieczny. Czy możemy najpierw spróbować przegłosować en bloc i jeżeli ten 
wniosek nie przejdzie to wtedy poszczególne punkty? Może w ten sposób będzie szybciej. Czy to jest 
możliwe?  
Kolejny mówca 
Tak.  
Kolejny mówca 
To spróbujemy, składam taki wniosek. Jeżeli en bloc nie przejdzie, to popieram wniosek Piotra 
Bartoszewskiego, żeby po kolei głosować.  
Kolejny mówca 
Biuro Rady bardzo proszę o przygotowanie.  
Kolejny mówca 
Ja mam pytanie do Pana Mecenasa. Panie Mecenasie, czy to jest prawnie dopuszczone? Że jeżeli 
najpierw nie zagłosuję na en bloc wszystkich wniosków to później będziemy głosowali osobno.  
Kolejny mówca 
Biuro Rady proszę o przygotowanie wniosku.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Żaden z przepisów ustawy o samorządzie Gminy nie reguluje tego rodzaju 
sytuacji, o której Pan Radny mówi. Natomiast, aby rzeczywiście zapewnić pełną realizację woli Rady, 
bo generalnie możliwość jest jedna. Rozumiem to głosowania en bloc tylko i wyłącznie wiązałoby się 
z sytuacją gdzie w większości Rady dla pewnego zaoszczędzenia czasu odrzuciłaby całość czy zdjęłaby 
z porządku obrad wszystkie zaproponowane przez Pana Radnego uchwały. W mojej ocenie tego typu 
rozwiązanie głównie z perspektywy ekonomiki dzisiejszego spotkania, dzisiejszej sesji byłoby 
rozwiązaniem racjonalnym i rozsądnym. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Czy ja mogę prosić o głos Michał Naftyński?  
Kolejny mówca 
Proszę zadać Panu Mecenasowi pytanie do opinii.  
Kolejny mówca 
Chciałem mieć jasność, czyli jeśli w tej chwili Radni odrzucają en bloc wszystkie to będziemy 
głosować każdą z osobna tak?  
Kolejny mówca 
Tak Szanowny Panie Radny. Biorąc także pod uwagę to kiedyś chyba te Pana Radnego uwagi 
dotyczącej pewnej sytuacji, takiej związanej z nielogicznością rozwiązania, tak rzeczywiście żebyśmy 
zaoszczędzili pewien czas. Jeżeli Radni w ramach pierwszego głosowania nie zdejmą wszystkich 
uchwał jednocześnie to będziemy głosowali po kolei każdą z tych uchwał.  
Kolejny mówca 
Państwo Radni. Biuro Rady wprowadza do eSesji wnioski. Czekamy na głosowanie. Zaczynamy. 
Szanowni Państwo. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem do porządku obrad sesji w pierwszej 
kolejności wniosku w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku, na numer 41/342/2021 w przedmiocie udzielenia 
Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2020? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do 
porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Kolejny mówca 
Chciałem powiedzieć, że Agnieszka Zdunek Radna ma nieobecność tutaj na tym.  
Kolejny mówca 
Tak figuruje na tablicy.  



Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 13 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się rada przyjęła do 
punktu pierwszego wniosek w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku, numer 41/342/2021 w przedmiocie udzielenia 
Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2020. Przechodzimy do głosowania wniosku 
drugiego. Panie Mecenasie. Czy mógłby Pan wyjaśnić Radzie na czym polega głosowanie teraz, razem 
i oddzielnie?  
Kolejny mówca 
Tak. Szanowni Państwo, czyli reasumując i jeszcze raz wskazując. Jeżeli 11 Radnych, bo to jest 
bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady zagłosuje w chwili obecnej za zdejmujemy 
jednocześnie wszystkie projekty uchwał wskazane przez Pana Radnego we wniosku. Nie będę 
odczytywał wszyscy wiem, o które projekty chodzi. Oczywiście za głosowanie za co najmniej 11 
Radnych będzie oznaczało, że wszystkie pozostałe wnioski stają się bezprzedmiotowe, jest już nie 
głosuje. Jeżeli takie większości w tym momencie nie uzyskamy w zakresie 11 głosów za to będzie 
oznaczało celem wzięcia też pod uwagę tego, że niektórzy z Państwa Radnych mogą chcieć zdjąć 1, a 
nie zdejmować innej uchwały, że będziemy głosowali po kolei wniosek do każdej uchwały oddzielnie 
i w takiej sytuacji również 11 za będzie oznaczało zdjęcie z porządku obrad konkretnej jednej 
uchwały. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Odczytuje wyniki głosowania. 7 głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się, przy 
czterech nieobecnych wniosek nie został przyjęty. W związku z tym będziemy głosować o zdjęcie z 
porządku obrad pojedynczo tych uchwał. Rozpoczynamy głosowanie zdjęcie z porządku obrad 
punktu 14. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?  
Kolejny mówca 
Ja mam taką prośbę. Czy można by było czytać przynajmniej czego dotyczą poszczególne punkty? Bo 
nie wszyscy mamy pootwierane porządki obrad.  
Kolejny mówca 
Punkt 14 dotyczył rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 10/64/2001 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej 
działającej, przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 8 głosów za, 9 
przeciw, 0 wstrzymujących się, wniosek nie przeszedł. Przechodzimy do następnego. Zdjęcie z 
porządku obrad punktu 15, który brzmi: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr. 24/174/2018 Rady w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łomiankach i nadanie jej statutu. Głosujemy. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 
8 głosów za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się, wniosek nie został przyjęty. Przechodzimy do 
następnego w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 16. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał od głosu? A przepraszam, dotyczy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr. 14/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie 
utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania jej statutu. Kto jest za? Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 8 głosów za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących 
się, wniosek nie przeszedł. Przechodzimy do następnego w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 
18, który brzmi: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staszica Konarskiego. Kto jest za? Kto jest 
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 3 za, 8przeciw, 6 wstrzymujących 
się, wniosek w tej sprawie nie przeszedł. Przechodzimy do następnego głosowania. Zdjęcie z 
porządku obrad punktu 19, który brzmi: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadowa Południe. Kto jest za? 
Kto jest przeciw? Kto się wtrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 5 głosów za, 8 przeciw, 4 
wstrzymujących się, wniosek nie przeszedł. Przechodzimy do następnego w sprawie zdjęcia z 
porządku obrad punktu 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części Osiedla Łomianki Powstańców 
i części Sołectwa Łomianki Chopina między ulicą Rolniczą, a Aleją Chopina. Kto jest za? Kto jest 
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 7 głosów za, 8 przeciw, 2 
wstrzymujące się, wniosek nie przeszedł. Przechodzimy do następnego. Zdjęcie z porządku obrad 
punktu 2.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Podróżna. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 7 głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujących się, wniosek nie 
przeszedł. Przechodzimy do następnego głosowania. Zdjęcie z porządku obrad punktu 22. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr. 973 w Łomiankach w mieście Łomianki, obręb 
ewidencyjny 14 32 05_4.0005. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w 
wyniku głosowania 8 głosów za, 8 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się, wniosek nie przyszedł. Zdjęcie 
w porządku obrad punktu 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania (...) sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr. 43/2 w mieście Łomianki, obręb ewidencyjny 
14 32 05_4.0003. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania 7 głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się, wniosek nie przeszedł. Następny. Zdjęcie z 
porządku obrad punktu 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki ewidencyjnej 202/1, 202/3 i 
202/7 w Dziekanowie Nowym, obręb ewidencyjny 14 32 05_5.0003. Kto jest za? Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 6 głosów za, 7 przeciw, 4 wstrzymujących 
się, wniosek mnie przyszedł. Następny. Zdjęcie z porządku obrad punktu 25. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działki nr. 139/33 3 w Dziekanowie Leśnym, obręb ewidencyjny nr 14 32 
05_5.0004. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 7 
głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się, wniosek nie został przyjęty. Przechodzimy do następnego. 
Zdjęcie z porządku obrad punktu 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z 
pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. Kto jest za? Kto jest 
przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 5 za, 9 przeciw, 3 wstrzymujących 
się, wniosek nie został przyjęty. Przechodzimy do ostatniego. Zdjęcie z porządku obrad punktu 27. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania 6 głosów za, 7 przeciw, 4 wstrzymujące się, wniosek nie został przyjęty. Proszę Państwa. 
W ten sposób przebrnęliśmy przez wszystkie projekty uchwał, które były do propozycji zdjęcia z 
porządku. Radny Janusz Skonieczny, wniosek formalny.  
Kolejny mówca 
Ja wnoszę o zdjęcie punktu 30 informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. Na poprzedniej sesji 
prosiłem Panią Przewodniczącą żeby te informacje trafiały do Radnych. Myślę, że możemy sobie na 
dzisiejszej sesji ograniczyć przynajmniej tego punktu. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę o przegłosowanie. To jest punkt 30. Kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 
dotyczącego informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej? Tomasz Henryk Dąbrowski. Panie Radny 
Janusz Skonieczny, ja też byłam za zdjęciem tego z porządku obrad. Wniosek nie przeszedł. 
Przechodzimy do procedowania uchwał.  
Kolejny mówca 
Bezwzględna większość głosów jest to kwestia porządku obrad.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, kontynuujemy. 11 musi być żeby przeszedł. Szanowni Państwo. Informuję, że 
podpisałam protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. Do protokołu Radni nie wnieśli 
żadnych uwag. Przechodzimy do punktu 2. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na 



uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku, nr.41/342/2021 w przedmiocie 
udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania? Przeczytam proszę Państwa tą treść uchwały, 
ale nie będę czytała uzasadnienia ani odpowiedzi na skargę, ponieważ każdy rozumiem ma przed 
sobą. Czyli według norm przypisanych §1. przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie skargę Małgorzaty Żebrowskiej Piotrak Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2021 roku 
na uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021, numer 41/342/2001 w 
przedmiocie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za 2020 rok wraz z odpowiedzią na 
skargę, której stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2. Upoważnia się Jolantę Pszczółkowską 
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łomiankach do wykonania uchwały poprzez: 1. Przekazanie skargi, 
w której mowa w §1 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. 2. Reprezentowanie Rady Miejskiej w Łomiankach w 
postępowaniu sądowo-administracyjnym wywołany skargą, o której mowa w §1. §3. Upoważnienie, 
o którym mowa w §2 punkt 2 obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym 
pełnomocnictw procesowych. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa 
Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw?  
Kolejny mówca 
A dyskusji nie będzie?  
Kolejny mówca 
Będzie dyskusja. Magdalena Cłapińska, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Jaki będzie koszt takiej usługi? Kto go poniesie? Czy ta usługa 
zawiera tylko odpowiedź na pismo procesowe czy też później reprezentowanie w Sądzie Rady 
Miejskiej? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeśli chodzi o tą drugą część to przeczytałam w uchwale upoważnienie, o którym mowa w §2 punkt 2 
obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym pełnomocnictwa procesowego. 
Natomiast jeśli chodzi o koszty to bardzo proszę inicjatorem tej uchwały, tego projektu uchwały, 
tego wniosku był Radny Bartoszewski to bardzo proszę o udzielenie informacji.  
Kolejny mówca 
Tym wnioskiem zajmował się Radny Astrau, którego dzisiaj nie ma. Z tego, co wiem, kosztów nie 
było. Natomiast jak dalej sytuacja miałaby wyglądać? Trudno mi powiedzieć. Mówiliśmy tutaj już na 
tym spotkaniu nie pamiętam kiedy ono było, że w związku z tym jak odbywa się na dyskusja, 
procedowanie uchwał między naszym stole, a stołem Pani Burmistrz i jak wiele rzeczy nie możemy 
dopełnić, o wielu rzeczach nie możemy się dowiedzieć. Mówiliśmy o tym, że potrzebny jest ten 
mecenas, który będzie obsługiwał Radę Miejską. Ja myślę, że w tą stronę należałoby iść. To jest jakiś 
wstęp, kosztów z tego na razie żadnych nie ma. Natomiast powinniście myśleć szerzej o tym żeby 
wygospodarować w Budżecie Gminnym środki. Jeżeli Pani Burmistrz nie widzi takiej możliwości no to 
zawsze można Pani Burmistrz pokazać, w których paragrafach należy wygenerować oszczędności, 
albo nawet sami możemy je przesunąć tak żeby mecenas na potrzeby Rady był. Według mojej 
wiedzy ten dokument nie wymagał kosztów. Natomiast odnośnie całej współpracy nie wypowiem 
się. To jakby Radny Astrau wszystko wie. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Ja bym prosił żebyśmy skoncentrowali się na tej konkretnej sprawie i uchwale, a nie dalszych krokach 
i stałej współpracy z obsługą prawną, która byłaby no w jakiś sposób bardziej przyjazna Radnym 
Miejskim niż według mojej oceny, w tej chwili to jest. Prosiłbym żebyśmy się nad tym 
skoncentrowali. Natomiast nadal nie mamy informacji jakie będzie to miało obciążenie. Jak 
rozumiem Radna pytała o dwa etapy. Pierwszym etapem jest napisanie odpowiedzi na pismo 
procesowe i o którym jest tutaj mowa, a drugim ewentualne reprezentowanie Radnych w dalszej 
części całego postępowania procesowego. To są dwie zupełnie różne sprawy i stąd pytanie o koszty 



jednego i drugiego. Jeśli można byłoby prosić to poprosiłbym o 5 minut przerwy, żeby się z 
wnioskodawcą, z autorem projektu uchwały skontaktował Radny Bartoszewski i zapytał jakie są 
uzgodnienia i kto będzie ponosił te koszty. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
W takim razie 5 minut przerwy. Tak, proszę.  
Kolejny mówca 
Znaczy trudno mi powiedzieć, że teraz jest to możliwe do takich ustaleń, bo nie wiem czy mecenas, 
który to przygotowywał, jest teraz w stanie na takie pytania dać odpowiedź. Radny Astrau z tego co 
wiem jest na urlopie. No możemy spróbować, natomiast wątpliwe czy wszystko nam się uda teraz 
ustalić. Jeżeli tak jak Pan wspomniał skupmy się na tym co teraz mamy zrobić, a nie na dalszej 
współpracy. No to skupmy się na tej odpowiedzi i na tym czy chcemy tą uchwałę w tym kształcie 
podjąć. To jest jedyne wyjście albo ją podejmujemy, albo nie. To czy odpowiedź jak będzie wyglądała 
dalsza współpraca, nie wiemy Drodzy Państwo jak to będzie dalej. Wiemy przede wszystkim, że to 
całe zamieszanie wywołała Pani Burmistrz, która złożyła na Radnych skargę do sądu. Więc tak 
naprawdę tutaj się generuje jakieś niepotrzebne ruch. W ogóle tego nie musiało być. Pani zaczęła tą 
walkę w cudzysłowiu, jakby ona się toczy dalej. Trudno powiedzieć ile to będzie trwało. No 
zrozumiałe jest, że jak to będzie trwało i trwało i będzie potrzebna jakaś prezentacja to 
podejrzewam, że koszty jakieś z tego wynikną. Przygotowanie jednego czy drugiego pisma tak jak 
wiem odbyło się bez kosztowo. Natomiast nie wiemy ile to dalej będzie trwało. No wydaje mi się, że 
należałoby podjąć tą uchwałę, albo ją odrzucić. Natomiast ustaliliśmy na spotkaniu, że chcemy jakąś 
odpowiedź do sądu na tą sprawę sformułować, więc na tym powinniśmy się w tym momencie 
skupić.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. [dźwięk niezrozumiały] Wydaje się, że jeżeli radca prawny przyjął zlecenie, a 
zlecenie nie było zakwestionowane umową cywilną to rozumiem, że bierze na siebie bez kosztowo. 
Bo słyszałam żeby czy za moim pośrednictwem, czy w inny sposób żeby był przygotowany projekt 
umowy o świadczeniu usługi prawnej. W związku z tym oceniam, że jest to bez kosztowo. Czy 
głosujemy? Tak Panie Mecenasie, oczywiście.  
Kolejny mówca 
Jeżeli mogę Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz Pani Mecenas [dźwięk niezrozumiały], która 
także zajmuje się obsługą. Dwie uwagi. Po pierwsze radca prawny czy kancelaria niema być przyjazna 
Radzie tylko być formalnie, legalnie, prawidłowa i poprawna. To znaczy macie Państwo pełny dostęp 
doradców prawnych albo z mojej strony, albo ze strony Pani Mecenas wedle życzenia i wedle 
wyboru. Z własnego doświadczenia takiego już dwuletniego to pamiętam, że poza Panią 
Przewodniczącą i może dwójką lub trójką z Państwa Radnych to jakoś tak nie kojarzę jakiegoś tam 
pozostałego kontaktu, żeby ktoś się zgłaszał z prośbą o jakąś tam formalną pomoc. A te czynności są 
wykonywane dość szybko. No chociaż bieżący i ubiegły tydzień kilka projektów uchwał, które przyszły 
zostały zaopiniowane i zostały przekazane wraz z merytorycznymi opiniami. W związku z powyższym 
to nie jest kwestia przyjazności radcy prawnego, bo przyjazność komu nie będzie oznaczała, że teraz 
radca prawny wyda opinię prawną niezgodną ze stanem rzeczywistym, bądź prawnym. Bo to jest 
moim obowiązkiem żeby taką opinię wydać. A druga rzecz Szanowni Państwo, żadna współpraca z 
żadnym organem i jednostki Samorządu Terytorialnego z perspektywy treści wydawanych opinii 
prawnych nie ma żadnego znaczenia. To wynika z ustawy o radcach prawnych. Żadny organ nie ma 
prawa wytyczać mi treści sporządzanych opinii prawnych. W tym zakresie radcy prawni są niezależni 
w całości.  
Kolejny mówca 
Państwo radni, my troszeczkę od biegamy od tematu, bo wiemy w porządku obrad w punkcie 
pierwszym jest przyjęcie uchwały lub nieprzyjęcie. O tym czy będziecie chcieli Państwo mieć 
dodatkową kancelarię to albo będziemy rozmawiać wolnych wnioskach, albo nie będziemy 
rozmawiać w ogóle jeżeli Państwo takiego wniosku nie złożycie. W tej chwili proszę nie rozciągać 



tematu na obsługę radców prawnych w przedmiocie Biura Rady. Natomiast głosujemy projekty 
uchwały w sprawie, w którym przeczytałam.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, są osoby zgłoszone.  
Kolejny mówca 
Dobrze tylko proszę nie dyskutować. Bardzo proszę tylko i wyłącznie w punkcie tego, który 
przeczytałam. Inny w wolnych wnioskach. Bardzo proszę Pan Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Właśnie chciałem uniknąć, a chciałbym tylko wyjaśnić, bo ad vocem jest do wypowiedzi Radnego 
Piotra Bartoszewskiego, że ta sprawa, o której w tej chwili rozmawiamy i ten projekt uchwały to 
dotyczy dwóch spraw tak naprawdę, to znaczy Pisma, odpowiedzi na skargę, o której 
dyskutowaliśmy podczas spotkania, a także kolejnych czynności, czyli reprezentowania nas przed 
sądem. O czym nie rozmawialiśmy podczas spotkania, bo spotkanie dotyczyło tylko i wyłącznie 
szybkiej odpowiedzi na skargę. Stąd prosiłem o te teraz będę wnioskował o 5 minut przerwy, żeby 
jednak spróbować się skontaktować z autorem tego projektu uchwały, bo chciałbym wiedzieć czy 
głosując za tym projektem uchwały podejmuje jakieś obciążenia finansowe i wolałbym to wiedzieć, 
czy tutaj zaciągam jakieś zobowiązania? Na dodatek nie wiem jak miałoby być finansowane te 
zobowiązania. Więc prosiłbym o jasną odpowiedź czy będzie to zrobione nie wiem za symboliczną 
złotówkę, całość tej sprawy czy będzie to wiązało się z jakimiś kosztami i kto miałby te koszty 
ponieść? Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Przerwę zrobimy pięciominutową jak wyczerpiemy tę listę mówców. Bardzo proszę Piotr 
Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
To oczywiście możemy próbować się dowiadywać, natomiast nie wiem czy to się uda. Ja natomiast 
chciałem się odnieść nie zgodzę się z Panią Przewodniczącą, że to nie jest miejsce na rozmowę, bo 
Pan Mecenas jednak zabrał głos w sposób bardzo taki stronniczy i zdecydowany, a być może 
niektórych Radnych nie było na spotkaniu, o którym mówię. Nie pamiętam ilu było.  
Kolejny mówca 
Panie Radny, ale nie możemy o tym porozmawiać?  
Kolejny mówca 
Nie możemy, bo chcę Panu Mecenasowi odpowiedzieć. Pan Mecenas oczywiście zasłania się 
frazesami neutralności i innymi sprawami. Oczywistym jest to zresztą widzieliśmy nieraz na sesji jak 
pewne kwestie sporne można interpretować na korzyść, albo nie na korzyść nas na przykład 
Radnych. Jesteśmy w tym większości zgodni, że z Panem Mecenasem współpracuje się trudno i w 
wielu miejscach konflikt interesów Radnych i konflikt interesów Pani Burmistrz. A zresztą jakby też 
nie ulega wątpliwości, że jest Pan zatrudniony przez Panią Burmistrz i lojalność wobec pracodawcy 
też jakaś tutaj następuje zapewne. Doszliśmy do wniosku, że wiele kwestii po prostu tak jaskrawie na 
naszą niekorzyść jest rozstrzygane, że należy się wesprzeć kancelarią inną, nie niezależną od Pani 
Burmistrz. Teraz zresztą Drodzy Państwo, no widzimy jaka sytuacja miała miejsce jeszcze do 
niedawna był jeden mecenas Pan Kądzielski, który dzisiaj już nie pracuje, a jak rozmawialiśmy wielu 
Radnych zgodnie twierdziło, że współpraca z Panem Kądzielskim przy tym stole była dużo bardziej 
taka neutralna, mniej stronnicza. Brakuje mi trochę słów, nie chciałbym tutaj jakiś zarzutów 
sformułować, za które później będę gdzieś ściągany, ale każdy chyba z Państwa wie o czym mówię. 
Nie mówię tu o sprawach prawnych tylko o sprawach pewnej interpretacji, jakiegoś orzecznictwa z 
jakiegoś Pcimia Dolnego, bo gdzieś ktoś. Wiemy doskonale jak to jest, wiemy doskonale jaka jest 
tutaj Pana rola i z jakich powodów Pan siedzi przy tamtym stole, a nie przy naszym. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie Mecenasie chce Pan się odnieść? proszę.  
Kolejny mówca 
Ostatni raz jeżeli można Pani Przewodnicząca? Proszę. Po pierwsze a propos tej rażąco negatywnej 



dla Państwa Radnych dokładnie to chciałbym usłyszeć ten przykład, chociażby jeden przykład bo tak 
fajnie można powiedzieć, że coś było wiele razy jeden przykład takiej sytuacji, w której dokładnie ta 
interpretacja była negatywnie, rażąco szkodliwa. Chociażby pamiętając o poprzedniej sesji Szanowni 
Państwo to moja prośba do Państwa przez pierwsze pół chyba godziny czy prawie godzinę tej sesji to 
wcale nie była obrona Pani Burmistrz tylko uświadomienie Państwu jak macie Państwo 
przeprocesować, żeby rzeczywiście, skuteczne i ważnie wyrazić swą wolę. To jest jedna rzecz. Druga. 
Panie Radny każdy radca prawny będzie otrzymał pieniążki od Pani Burmistrz i każdy radca prawny 
zatrudniony w jednostce Samorządu Terytorialnego będzie miał umowę z Panią Burmistrz. Tego nie 
da się w żaden inny sposób zorganizować, bo to jest święte prawo i święty obowiązek Burmistrza 
jako organu wykonawczego jednostki Samorządu Terytorialnego. To jest druga rzecz, którą chciałem 
powiedzieć i tutaj ja nie widzę naprawdę ze swojej strony żadnego tutaj ograniczania Państwo 
dostępu do mnie. Jeżeli Pan Radny kiedykolwiek zechce się zgłosić, ale chyba nie zgłosił się do tej 
pory to ja to się ze wszelkich miar będę oferował pomoc w zakresie czy przygotowania dokumentów 
czy wniosku czy jakikolwiek interpretacji, wyjaśnień. Bardzo proszę oczywiście, służę wszelką 
pomocą.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Przypominam, że jesteśmy przy procedowaniu uchwały w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi. Proszę dyskusję w tej sprawie 
przenieśmy do wolnych wniosków. Przed nami jest 33 punkty i o tym jeszcze będziemy mieli szansę 
porozmawiać. Natomiast przyjmujemy tę skargę czy nie przyjmujemy tą uchwałę w sprawie skargi?  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca. To jest istotne, bo niektórzy nie będąc na spotkaniu mogą być wprowadzeni w 
błąd przez Pana Mecenasa, mogą być w pewien sposób pod jakąś nie jasną, jakby bez pełnej 
informacji czemu w ogóle takie sprawy są. Więc dlatego warto jest o tym podyskutować teraz. Panie 
Mecenasie. Trudno mi przytoczyć. Ja pamiętam wielokrotnie znowu gdzieś tam na sesji tematy, które 
były sporne, gdzie tam ktoś chciał zabrać głos ale się nie dało i tak dalej. Oczywiście stwierdzam, że 
no konsultowałem te wydarzenia z sesji z nimi, z mecenasami, z innymi specjalistami od samorządu i 
mieli interpretację zgoła inną. Bądź jasno twierdzili, że to jest niejasne no i nic dziwnego, że prawnik 
Pani Burmistrz interpretował w stronę Pani Burmistrz. No jakby rozmawiając z tym i rozmawiając o 
tym też z kolegami Radnymi, rozmawiając też o tym na spotkaniu, o którym mówię, które się się 
odbyło jakiś czas temu No nie wiem czy wszyscy, ale zdecydowana większość Radnych była takiego 
zdania jak teraz mówię. Tak więc stąd te rzeczy. Doskonale wiem, że Pani Burmistrz będzie również 
wynagrodzenie płacić nowemu mecenasowi. Natomiast doskonale Pan też wie, że my w każdej chwili 
możemy zdjąć środki z Pana wynagrodzeniach, w ogóle z wynagrodzeń, z wynagrodzenia Pani 
Burmistrz i jeszcze z wielu (...) No śmieszne. No to może nad tym trzeba pomyśleć i równie dobrze jak 
już na Pana wynagrodzenie zabraknie wtedy możemy przesunąć środki na przykład z promocji na 
kolejnego mecenasa i gdzieś tam. No nie chcemy grać w ciuciubabkę jakoś, nie chcemy się przeciągać 
liną kto będzie teraz silniejszy. Natomiast mówimy jasno droga Pani Burmistrz ta współpraca z tą 
kancelarią prawną nam nie odpowiada. Mamy swoją, niekoniecznie Tą może to być inna kancelaria i 
chcemy zaangażować inny podmiot, który również zgodnie ze sztuką prawniczą, zgodnie ze 
wszystkimi przepisami w sposób niezależny będzie mógł nas wspomóc. Jeżeli również będzie zależny 
w jakiś sposób również możemy go wtedy zmienić. Natomiast mamy do tego prawo i jakby w tą 
stronę chcemy zmierzać. Nie wiem być może ktoś z Państwa ma przykład tak jaskrawy, który Pana 
Mecenasa uderzy teraz po oczach co było, bo ja sobie przypomnieć niestety takiego wydarzenia nie 
mogę. Choć pamiętam wiele okoliczności, które prowadzą wprowadzały mnie w zdumienie jak 
widziałem Pana Mecenasa interpretację pewnych rzeczy. Na przykład to właśnie, że napisał skargę 
do Sądu na Radnych. No kto z naszej strony odpowie? Ja mam do Pana przyjść Panie Mecenasie 
powiedzieć Panie Mecenasie potrzebuję Pana wsparcia żeby Pan teraz odpisał na tą skargę, którą 
Pan sam napisał. No ludzie, no tak to ma działać? Pytanie kto ma tą skargę napisać? Ale jeszcze zaraz 
skończę tylko jeden wątek. Bo w momencie gdy Pan napisał tą skargę no to kto ma na tą skargę 



odpowiedzieć? Bo potrzebujemy mecenasa. Przecież nie pójdziemy do Pana, albo Pani Malawskiej 
żeby na tą skargę odpowiedziała. Sprzeczność interesów, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeżeli mogę odpowiedzieć w jednym tylko dosłownie zdaniu pod rygorem pełnej odpowiedzialności 
publicznego oświadczenia nie przygotowywałem przedmiotowej skargi. A to co Pani Radna w tej 
chwili, czyli to to tylko zwykłe plotki albo insynuacje. Ja ani jednego wyrazu, zdania, przecinka w tej 
skardze nie napisałem. Natomiast Szanowni Państwo z uwagi na to, że na stałe współpracuje z 
Radnymi i obsługuję urząd z daleko idącej ostrożności stwierdziłem, że nie chce uczestniczyć w całej 
sytuacji po to żeby nawet nie było wątpliwości, że gdzieś coś wiem, albo gdzieś coś uczestniczy. 
Natomiast tej skargi Szanowny Panie nie sporządzałem, nie uczestniczyłem w tym żadnym zakresie.  
Kolejny mówca 
Cieszę się, natomiast czy żeby przygotować odpowiedź na skargę, którą pewnie ktoś z kancelarii 
obsługujących urząd przygotował mam iść do Pana Mecenasa, który pracuje na zlecenie Pani 
Burmistrz i powiedzieć Panie Mecenasie potrzebuję odpowiedź na skargę, którą Pani Burmistrz 
sporządziła do Rady. No kolejna sprzeczność interesów się pojawia. Panie Mecenasie czy Pan by 
odpowiedź napisał na tą skargę? W jakim tonie? W jakim kształcie? A w sądzie, po której stronie by 
Pan stał? Po stronie Rady czy po stronie Pani Burmistrz?  
Kolejny mówca 
Znaczy Pan Radny mówi dużo słów, z których bardzo mało wynika. Znaczy po pierwsze Panu 
wytłumaczyłem, że to nie ja pisałem tą odpowiedź na skargę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz też a 
propos jednej z opinii prawnej, którą złożyłem już miałbym i to wynika z ustawy o radcach prawnych 
jakąkolwiek wątpliwość co do swojej bezstronności, nawet nie na skutek bezpośredniej czynności, 
ale chociaż na skutek wiedzy, którą uzyskałem w związku z kontaktem, na przykład z Panią Burmistrz 
rozmowami od tego ty bym się wyłączył. Więc jakiekolwiek dyskusję, po której stronie ja w sądzie 
bym był to jest przedmiotowe, ponieważ zarówno Pani Burmistrz jak i Radzie odmówiłbym udziału w 
tego typu czynności, bo to jest nie zgodne z zasadami etyki zawodowej. Więc Pana rozważania, po 
której stronie jakbym stanął, jakbym napisał odpowiedź są całkowicie bezprzedmiotowe, bo ani 
odpowiedzi nie pisałem, ani po stronie Pani Burmistrz nie występowałem, ani po stronie Radnych nie 
występuje właśnie żeby usunąć jakiekolwiek wątpliwości. Pomimo tego, że jak podkreślam jeszcze 
raz nie ja przygotowałem tą skargę czy odpowiedź na skargę. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeszcze tylko ostatnie zdanie powiem. No to właśnie jakby to co Pan powiedział dokładnie to jest to 
co my chcemy, co potrzebujemy, czyli potrzebujemy mecenasa, który bez stronie będzie stał po 
stronie Rady. Skoro Pan by widział sprzeczność interesów, skoro inny mecenas z kancelarii widziałby 
sprzeczność interesów. No a kto ma nas bronić w sądzie? A kto ma nam dać odpowiedź do sądu? 
Jeżeli Pan widzi sprzeczność interesu podejrzewam, że kancelarie obsługujący urząd też będą 
widziały sprzeczność interesów potrzebujemy mecenasa niezależnego, który będzie Radę w takich 
sytuacjach wspierał. Ja już kończę. Dziękuję serdecznie.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Dwie sprawy. Tak rzeczywiście złożyłam skargę na uchwałę Rady Miejskiej 
dotyczącą braku wotum zaufania i po pierwsze macie Państwo prawo przed sądem wystąpić i swoje 
zdanie dotyczące braku zaufania Burmistrzowi wypowiedzieć. Tego nie tworzy prawnik. Prawnik 
ewentualnie może napisać pismo, ale argumenty są Państwa, państwo Radni nie prawnika to po 
pierwsze. A po drugie Szanowni Państwo w urzędzie zatrudnione są dwie niezależne kancelarii 
właśnie żeby nie było zarzutów, które tam Pan Bartoszewski teraz wysnuł tak naprawdę na 
podstawie Bóg wie jakich spostrzeżeń. Jeśli chodzi o opinie prawne Szanowni Państwo Radni 
składacie różne pisma do Biura Rady z prośbą o opinię prawną i tam gdzie opinia prawna może być 
wydana ona jest wydawana, niezależnie od tego czy się lubi czy nie lubi jakąkolwiek osobę. Jeżeli ta 
opinia prawna nie może być wydana Z Różnych względów dotyczy to różnych interpretacji, gdzie jest 
prośba o opinię prawną też jest wyjaśnione z jakiego powodu opinia prawna nie może być napisana. 
Chciałabym żebyście Państwo w sumie Pan Radny Piotr Bartoszewski przestał insynuować kancelarią 



prawną zatrudnionym w urzędzie niezgodne działania i stronniczość w jakikolwiek sposób, bo jest to 
po prostu nieprzyzwoite. Dziękuję bardzo. A i jeszcze jedno. Jeżeli Pan Radny bardzo się zastanawia 
nad przeciąganiem sesji no to właśnie Pan robi to dokładnie to czego Pan się obawiał. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Drodzy Państwo. Przeciąganie sesji. Gdybyśmy zdjęli wszystkie punkty tak, jak chciałem, to byśmy tą 
sesję mogli teraz podyskutować i za godzinę skończyć tak naprawdę. To, że Pani napakowała tego 
ponad limit normalny ponad przyzwoitość ludzką zwyczajną mam nadzieję, że Pani tu będzie 
siedziała do końca do drugiej, do trzeciej, bo zwykła Pani wychodzić też z sesji. Jakby ponad miarę 
napakowała Pani tych punktów to nie chodzi o to żeby teraz każdy punkt bez dyskusji, beznamiętnie 
został przepychany kolanem gdzieś i pchany nie wiadomo żeby tylko szybciej bez dyskusji. Są punkty 
ważne, niepilne ale ważne. Dlatego nad każdym trzeba podyskutować i ten punkt jest jednym z 
takich właśnie. Kto powinien według Pani sformułować odpowiedź na Pani zarzut? No potrzebujemy 
kancelarii prawnej. A tą skargę pisała Pani sama czy z pomocą jakiegoś mecenasa? No proszę 
powiedzieć. Znaczy widzi Pani no tak to wygląda. Sama Pani generuje pracę dodatkową, sama Pani 
generuje dodatkowe koszty w postaci jednego czy drugiego mecenasa. Ja jakby wzywam w końcu do 
przegłosowania tej uchwały i tego żeby mecenas zewnętrzny mógł sprawą się zająć.  
Kolejny mówca 
Właśnie dlatego Panie Radny Pan wzywa do przegłosowania. Proponuję przegłosujmy sprawy inne, 
przełóżmy na wolne wnioski. Jeszcze udzielę głosu Panu Naftyńskiemu, Januszowi Skoniecznemu. 
Przechodzimy do głosowania. Bez ad vocem.  
Kolejny mówca 
Szanowni Radni, Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, mieszkańcy Łomianek. 
Godzinę czasu procedujemy w tej chwili. Ja może powiem co my robimy. Zastanawiamy się czy Radni 
mogą wydać pieniądze publiczne na to żeby zaskarżyć wniosek, który za pieniądze publiczne złożyła 
Pani Burmistrz przeciwko Radnym. To jest wszystko trwonienie środków, które są pieniędzmi 
publicznymi na to żeby Pani Burmistrz z Radą się przepychała. A wszystko chodzi o to, że Radni nie 
byli zadowoleni z pracy Pani Burmistrz w zeszłym roku. Nie byli zadowoleni, nie uzyskała wotum 
zaufania, nie byli zadowoleni z tego jak wydała budżet. Pani Burmistrz w swoich wszystkich, w 
gazecie Łomiankowskiej jest napisane, że RIO się bardzo podobał, że RIO zatwierdza go sposób 
normalny, są księgowi. A to czy my jesteśmy zadowoleni z tego jak budżet zrealizowała Pani 
Burmistrz to jest nasza kwestia. Z powodów formalnych tak zostaliśmy obtańcowani mówiąc 
kolokwialnie, że te wnioski, te nasze głosowanie, nasze procedowanie okazało się nieważne. Teraz 
przepychamy się pomiędzy prawnikami składając wniosek jeden, drugi i będziemy teraz po sądach 
się ciągnąć, a fakt jest taki, że Radni są niezadowoleni. Radni chcieli nie udzielić Pani Burmistrz 
wotum zaufania i chcieli nie dać absolutorium dla budżetu, który Pani wykonała i trzeba po prostu 
przyjąć na klatę tą informację żebyśmy jako ciało gremialnie, jesteśmy niezadowoleni z Pani pracy. 
Trzeba o tym uczciwie napisać w gazecie, która jest wydawana za nasze pieniądze.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę do rzeczy. Jesteśmy przy temacie czy przyjmujemy skargę.  
Kolejny mówca 
Jesteśmy przy temacie Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca też jest odpowiedzialna za to co 
się jakbym działo na poprzedniej sesji. Dopuściła Pani Przewodnicząca do tego, że ta sesja się odbyła, 
żeby nie zgłosiła Pani (...)  
Kolejny mówca 
Proszę Pana, jeszcze chwilę i odbiorę Panu głos. To było 24 czerwca. W wolnych wnioskach może Pan 
sobie podyskutować i Panu głosu udzielę. Pytam się czy ma Pan coś do powiedzenia w sprawie 
projektu uchwały, nad którym zaraz będziemy głosować.  
Kolejny mówca 
Uważam, że powinniśmy jako Radni poprzeć ten wniosek Radnego Bartoszewskiego i powinniśmy 
zacząć normalnie, samodzielnie funkcjonować i jak gdyby doprowadzić kwestie uchwał do końca. Nie 
może być takich sytuacji, w której my mamy sobie pisać sami wnioski, a Pani Burmistrz korzysta za 



publiczne pieniądze z kancelarii prawnych żeby skarżyć Radę Miasta. To jest dla mnie chora sytuacja. 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja czytam w projekcie uchwały, że upoważniamy Panią Przewodniczącą do przekazania skargi i 
reprezentowania Rady Miejskiej przed sądem. W związku z tym nie ma mowy o zatrudnieniu radcy 
prawnego i jak rozumiem nie ma mowy o ponoszeniu jakiś kosztów dodatkowych. Czy mam rację?  
Kolejny mówca 
Tak mówi uchwała. Przechodzimy Proszę Państwa do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku, nr. 
41/342/2021 w przedmiocie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2020. Kto jest 
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  
Kolejny mówca 
Wydaje mi się, że się błąd się wkradł w odpowiedzi w sprawie skargi. Chyba nie chcemy się sami 
siebie skarżyć.  
Kolejny mówca 
Odpowiedzi na skargę. Panie Mecenasie. Proszę o pomoc. Ale później z treści odpowiedź na skargę.  
Kolejny mówca 
W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę 
Rady Miejskiej. Procedura jest taka, że organ przekazuje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
skargę wraz z odpowiedzią na skargę wraz z aktami administracyjnymi. Jest Rada Miejska w 
Łomiankach rzeczywiście przekazuje skargę, tą co wpłynęła do Rady Miejskiej do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego jako organu właściwego.  
Kolejny mówca 
Agnieszka Gawron-Smater i Agnieszka Zdunek. Radny Agnieszka Zdunek jeszcze nie zagłosowała. 
Szanowni Państwo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujących 
się Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku, nr. 
41/342/2001 w przedmiocie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania za rok 2020. Zamykam punkt 
drugi porządku obrad, przechodzimy do trzeciego i czwartego. Do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w budżecie wpłynęła autopoprawka, którą otrzymaliście 
Państwo w mailu w dniu wczorajszym i która omawiana była na Komisji Budżetowej. Proszę Panią 
Skarbnik Hannę Dąbrowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i zmian w budżecie wraz z autopoprawką. Następnie będziemy głosować 
oddzielnie te projekty uchwał.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Państwu. Może najpierw omówię projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej wraz z autopoprawką. Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zarówno zmian po stronie 
dochodów jak i po stronie wydatków. Dochody zwiększają się o kwotę 1 118 309,57 złotych z czego 
bieżące zwiększają się o 965 649,70 złotych. Natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 
152 659,87 złotych. Natomiast wydatki również zwiększają się o kwotę 1 118 309,57 złotych z tego 
wydatki bieżące zwiększają się o kwotę per saldo 845 309,57 złotych. Natomiast wydatki majątkowe 
zwiększają się o kwotę per saldo o 273 000 złotych. Jeżeli chodzi o dochody to dochody zwiększają 
się zapłat za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu działki w kwocie 7 878 złotych, z tytułu 
opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 4 916 złotych oraz tytułu zwrotu kosztów 
egzekucyjnych. Zwiększają się również dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej związanych z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 20 000 i zwiększają dochody z podatku od spadków i 
darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Tutaj mamy zwiększenie 



podatku od spadków i darowizn w kwocie 230 000 złotych. Natomiast z tytułu wpływów z podatku 
od czynności cywilnoprawnych 500 000 złotych. Zwiększają się również dochody z tytułu różnych 
rozliczeń finansowych i tutaj tytułem otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa jako zwrot wydatków 
funduszu sołeckiego za rok 2020, dotyczyło to refundacji wydatków bieżących w kwocie 41 405,19 
złotych. Zwiększają się również wpływy do rozliczenia w kwocie 9 639,86 złotych i są to wpływy z 
tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym, który został otwarty dla środków 
otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę szkoły podstawowej w 
Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej w 2020 roku. Zwiększają się dochody na ochronę 
zdrowia pozostałej działalności, zwiększa się dochody o 16 084,65 złote i dochody te pochodzą z 
tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na organizację transportu osób 
niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz na organizacje telefonicznego punktu 
zgłoszeń informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS. Gmina złożyła wniosek o refundację za 
miesiąc maj i czerwiec i te środki wpłynęły w kwocie 6 084,65 złote oraz zwiększają się dochody z 
tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu COVID-19. Na promocję szczepień otrzymaliśmy 
kwotę 10 000 złotych. Zwiększają się również dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska. Tutaj zwiększają się dochody o kwotę 134 000 złotych i dochody te są z tytułu środków 
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i 
prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu ''Czyste powietrze''. Tutaj dostaliśmy 9 
000 złotych zgodnie z zawartym porozumieniem, a także otrzymaliśmy kwotę 125 000 złotych z 
Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dofinansowania w ramach projektu Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021. Tu otrzymaliśmy dofinansowanie na 
zadanie inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki. Została już zawarta umowa, ale 
tutaj ta dotacja wpłynie na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Natomiast jeżeli chodzi o 
dochody majątkowe to te dochody majątkowe zwiększają się o 152 659,87 złote i 5 000 złotych 
zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego przekazania opracowania komplet dokumentacji 
techniczno-prawnej. Obejmowało to projekt budowlany i wykonawczy przebudowy z nową 
lokalizacją stacji transformatorowej w związku z przebudowa ulicy. Zwiększają się również dochody z 
tytułu różnych rozliczeń i tu zwiększa się dochody o kwotę 13 659,87 złotych z tytułu otrzymanej 
dotacji z Budżetu Państwa na zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2020 roku w ramach 
Funduszu Sołeckiego. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tutaj dochody 
zwiększają się o 134 000 złotych i są to dochody pochodzące z dofinansowania z Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021 na zadanie poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw, przy 
ulicy Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym. Została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 
9 000 złotych. Wypłata tego dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków. 
Kolejna kwota jest to otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy 
podpisanej 30 czerwca. to jest na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentów Wsparcia Ochrony powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 na zadanie Oaza Ptasia, 
przy ulicy Szpilmana w Gminie Łomianki. Umowa została podpisana na dofinansowanie w kwocie 125 
000 złotych i tu również wypłata tego dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych 
wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to te wydatki bieżące zwiększa się o kwoty per saldo 845 
309,57 złotych. Do działu 600 w wydatkach bieżących przenosi się kwotę 80 000 złotych. Są to środki 
przenoszone z wydatków majątkowych na opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia 
pasa ruchu dla autobusów buspasa w granicach Gminy Łomianki od ulicy Brukowej do granicy z 
miastem Stołeczną Warszawą oraz w Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do Heroldów 
Muzealnej. W ramach przedsięwzięcia utworzenie pasa ruchu dla autobusów buspasa Gminy 
Łomianki do miasta Stołecznego Warszawy. W związku z tym, że Warszawa ma dla nas dotacje 
zaplanowaną w wydatkach bieżących również to przedsięwzięcie przynosimy to wydatków 
bieżących. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdział 700 05 gospodarka gruntami i 
nieruchomościami, tu zwiększamy wydatki o kwotę 160 880,17 złotych. W tej kwocie zabezpieczamy 
500 złotych na opłaty związane z wykonaniem odpisów i wypisów i kwotę 160 380,17 złotych 
zabezpieczamy na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne. Ta kwota dotyczy 



częściowego zabezpieczenia środków na decyzję z 2010 roku dotyczący ulicy Brukowej. W dziale 750 
administracja publiczna, tu zwiększamy wydatki i kwotę per saldo 104 690 złotych i zmian dokonuje 
się w rozdziale 750 23 Urzędy Gmin i tu zwiększa się wydatki o kwotę 108 130 złotych z 
przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Dla pracowników urzędu 
refundacja za okulary, za studia 5 000 złotych. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 130 złotych, są 
to wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu promocji szczepień wynikające z 
polecenia Wojewody. Wojewoda wydał gminom polecenie w sprawie realizacji właśnie obowiązku 
promocji szczepień. Kolejne zwiększenie są to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 5 000 złotych. Zakup usług remontowych, tutaj wydatki zwiększamy o 40 000 
złotych. Zwiększenie to jest związane z przeprowadzonym przeglądem rocznym budynków i z tego 
przeglądu wynika, że Musimy dokonać remontu schodów wewnętrznych w budynku, przy ulicy 
Warszawskiej 71 i remontu schodów i kominów w budynku, przy ulicy Warszawskiej 115 oraz na 
szkolenia pracowników 50 000 złotych. W rozdziale 750 95 pozostała działalność. Tu zmniejsza się 
wydatki o kwotę 3 440 złotych, dotyczy to wniosku złożonego przez Sołectwo Łomianki Chopina, 
które to Sołectwo przynosi z przedsięwzięcia upowszechnianie idei samorządowej i środki do działu 
921 na przedsięwzięcia organizacja z tej partii, czyli ''Poznaj swojego sąsiada''. W dziale 801 oświata i 
wychowanie, zwiększa się wydatki o 49 659,40 złotych i zmiany są dokonywane w rozdziale 801 01 
szkoły podstawowe. Tu zwiększa się wydatki o kwotę 34 659,40 złotych. Środki te przeznacza się na 
wypłatę stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr. 1 w Łomiankach w kwocie 12 000 złotych. 
Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr. 1 w Łomiankach w kwocie 10 000 
złotych oraz na zakup pozostałych usług. To dotyczy budżetu ICDS w kwocie 22 000 złotych. 
Zabezpieczenie środków na organizację nauki religii dla ucznia ze Szkoły Podstawowej numer 2 w 
punkcie katechetycznym w Warszawie w kwocie 259,40 złotych. Kolejny rozdział w tym dziale to z 
801 04 przedszkola. Tu zwiększamy wydatki o 5 000 złotych i środki zabezpiecza się na zakup usług 
pozostałych. Dotyczy to opłat za odprowadzanie ścieków z przedszkoli. W dziale 851 ochrona 
zdrowia w pozostałej działalności zwiększamy wydatki o kwotę 31 000 złotych z czego 1 000 złotych 
zabezpieczamy na organizację transportu na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób 
niepełnosprawnych i 30 000 złotych na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 
seniorów mieszkających w Gminie Łomianki. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 
świetlice szkolne. Tu zwiększamy wydatki o 3 000 złotych, które te środki są zabezpieczone dla szkoły 
podstawowej w Sadowej na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z organizacją świetlicy dla 
klas uczniów klas 1-3 oraz na zakup środków dydaktycznych. W dziale 855 rodzina. Rozdział 855 16 
system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększamy wydatki o kwotę 73 000 złotych i kwotę tą 
przeznacza się na dotacje dla niepublicznych żłobków. Zabezpieczenie dotyczy miesięcy październik, 
grudzień. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 
179 640 złotych. Zmian dokonuje się w rozdziale 903 oczyszczanie miast i wsi. Tu zwiększamy 
wydatki o kwotę 25 500 złotych z przeznaczeniem na zakup koszy i wkładów metalowych do koszy. 
W rozdziale 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zwiększamy wydatki o 9 000 złotych z 
przeznaczeniem na zakup kompostowników użyczanych bezpłatnie dla mieszkańców Gminy 
Łomianki, w celu kompostowania biodegradowalnych odpadów. W rozdziale 915 oświetlenie ulic, 
placów dróg. Zwiększamy wydatki o 100 000 złotych, którą zabezpiecza się na dekoracje świąteczne 
w okresie bożonarodzeniowym. W rozdziale 995 pozostała działalność. Zwiększa się wydatki o kwotę 
45 140 złotych, które zabezpiecza się na zakup usług remontowych. Dotyczy to przystosowania 
pomieszczeń przy sali konferencyjnej na adaptację na biuro prawnika i przy auli na pomieszczenia 
biurowe 23 000 złotych oraz na zakupy pozostałych usług. Tutaj dotyczy to zabezpieczenie środków 
na podpisanie umowy na optymalizację zużycia mediów na hali basenowej ICDS kwota 22 140 
złotych. W dziale 921 kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zwiększa się wydatki o kwotę per 
saldo 163 440 złotych i zmian dokonuje się w rozdziale 921 05. Tutaj zwiększa się wydatki o kwotę 
per saldo 18 560 złotych, z czego 22 000 złotych przenosi się do rozdziału 921 09 na zwiększenie 
dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3 440 złotych zgodnie z 
wnioskiem Sołectwa Łomianki Chopina na przedsięwzięcia organizacja z tej partii, czyli ''Poznaj 



swojego sąsiada'', które to środki przenosi się z rozdziału 750 95. W rozdziale 921 09 domy i ośrodki 
kultury, świetlice i kluby. Tu zwiększamy wydatki o kwotę 127 000 złotych z przeznaczeniem na 
dotacje podmiotową dla Centrum Kultury, między innymi na zabezpieczenie środków na wkład 
własny w realizowanych projektach, na organizowane imprezy również. W rozdziale 921 16 
biblioteka. Zwiększamy wydatki o kwotę 55 000 złotych z przeznaczeniem na dotacje podmiotową 
dla biblioteki publicznej na działalność statutową. Tutaj te środki między innymi będą przeznaczone 
na zakup materiałów bibliotecznych, uruchomienie usługi prasa oraz na bieżące koszty utrzymania 
biblioteki. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to te wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per 
saldo 273 000 złotych. Środki przeznacza się zarówno na nowe zadania, jak również zmian dokonuje 
się już w istniejących zadaniach. W dziale 600 na zadaniu 2015/06 przebudowa ulicy Jeziornej i 
Spokojnej. Tu zmniejsza się wydatki w 2021 roku o 1000 złotych i zamyka się zadanie w związku z 
tym, że została wykonana nawierzchnia na ulicy Jeziornej poprzez budowę nakładki oraz 
przebudowano ulicę Spokojną. Zadanie 2016/12 kompleksowa przebudowa dróg gminnych w 
kwartałach ulic, 8 kwartał ulica Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska. Tu zwiększa się plan 
wydatków w 2021 roku o kwotę 1 065 580 złotych i środki te zabezpiecza się na wykonanie ulicy 
Porzeczkowej lub Truskawkowej. Zadanie 2016/23 przebudowa ulicy Turystycznej i Odysei. Tu 
zmniejsza się wydatki o 1000 złotych. Zmienia się okres realizacji tego zadania na lata 2016/2024. 
Związku z tym, że w ulicach Turystycznej, Odysei nie jest jeszcze wybudowana infrastruktura wodno-
kanalizacyjna. W Turystycznej nie ma kanalizacyjnej infrastruktury, w Odysei nie ma wodno-
kanalizacyjnej i w związku z tym, że ZRID planuje roboty na tym terenie w 2023 roku, w związku z 
tym dokonuje się tych przesunięć. Zadanie 2018/23 rozbudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy 
Rolniczej do ulicy Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ulicy Wiślanej do Krajobrazowej. W 
2021 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000 złotych. Podpisaną umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla wyżej wymienionych 
ulic z terminem realizacji czerwiec 2022 rok. Wykonanie tych prac z przebudową zaplanowano w 
latach następnych. 2022 rok to planowany jest wszczęcie postępowania przetargowego na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji lata 2023/2024. Zadanie 2019/05 
przebudowa drogi na odcinku od ulicy Konopnickiej do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie 
Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia. Tutaj również zmienia się okres 
realizacji zadania. Ustala się okres na lata 2022/2023. Zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 
kwotę 150 000 złotych. W tym roku podpisano umowę na wymianę oświetlenia, natomiast 
wykonanie robót związanych z przebudową drogi w ulicy Konopnickiej wraz z budową pętli 
autobusowej planuje się w latach następnych. 2020/08 zadanie budowa ulicy Paderewskiego. 
Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 20 000 złotych do kwoty 34 000 złotych. Ze 
względu na zmiany w prywatnym projekcie, to jest podziału istniejącego opracowania na dwa 
odcinki w celu pozyskania odrębnych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji robót, 
konieczne są te zmiany na zadaniu. Zadanie 2020/34 budowa pętli autobusowej, przy zbiegu ulic 
Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej. T zmienia się okres realizacji zadania na lata 2020/2024. W 2021 
roku zmniejsza się wydatki o kwotę 193 850 złotych. W tym roku opracowano wstępną koncepcję 
zabudowy pętli. Obecnie opracowuje się opis przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do 
wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Wstępnie 
zakłada się koszty całego przedsięwzięcia w granicach 3 550 000 złotych. Zadanie 2020/43 budowa 
ścieżek rowerowych w ramach programu ZRID. Tu zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 
2020/2024. Zmniejsza się plan wydatków w 2021 o kwotę 50 000 złotych. W tym roku nie planuje się 
budowy odrębnej ścieżek rowerowych. Zadanie 2021/30 przebudowa ulicy Sierakowskiej na odcinku 
od ulicy Warszawskiej do opaski ulicy Kolejowej. Tutaj dostaliśmy z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego informację, że zgłoszony przez Gminę Łomianki wniosek o dofinansowanie zadania 
rozbudowa ulicy Sierakowskiej został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową, a tym 
samym został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 692 524,62 złote. W 2021 roku 
dokonujemy zmian na tym zadaniu i tak zwiększa się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 500 000 
złotych. Kolejne zadanie jest to nowe zadanie 2021/34 rozbudowa ulicy Żywicznej. Na to zadanie 



ustala się okres realizacji na lata 2021/2022 i ustala się łączną wartość tego zadania w kwocie 510 
000 złotych, z czego plan wydatków na 2021 rok w kwocie 10 000 złotych. W rozdziale 695 pozostała 
działalność. Tutaj dokonuje się zmian na zadaniu 2021/32 utworzenie pasa ruchu dla autobusów 
buspasa z Gminy Łomianki do miasta Stołecznego Warszawy i to zadanie przenosi się do wydatków 
bieżących. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Rozdział 700 05 gospodarka gruntami i 
nieruchomościami. Zadanie 2021/35 ogrodzenie działek gminnych. Jest to nowe zadanie, dla którego 
ustala się okres realizacji na rok 2021 i ustala się plan wydatków w kwocie 150 000 złotych. W 
ramach tego zadania planuje się budowa ogrodzeń działek gminnych nr. 159. Działka położona w 
Łomiankach i numer 1333/13 działka położona w Dziekanowie Leśnym, w celu wyeliminowania 
dzikich wysypisk, odpadów komunalnych i parkowania pojazdów. Kolejne zadanie, na którym są 
dokonywane zmiany. To jest zadanie 2015/27 pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne. Tu 
zwiększa się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 175 100 złotych i przeznacza się ją na wydatki na 
zakup gruntów pod drogi publiczne. Dotyczy to tych gruntów, na które już prowadzi się negocjacje. 
Zadanie 2021/12 zakup gruntów pod nową strażnicę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie 
Polskim. Tutaj zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 25 100 złotych. W związku z tym, 
że działka pod budowę strażnicy została zakupiona oszczędności przenosi się do zadania o numerze 
2015/27. Pozostałe działalności w rozdziale 795, zadanie 2019 01 budowa budynku komunalnego. 
Zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 2 600 000 złotych. W tym roku planuje się i 
możliwe jest do wykonania tylko opracowanie planu remediacji, dotyczy to skażonego gruntu 
przeznaczonego pod budowę tego budynku. Zadanie 2020/36 termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej. Tu zwiększa się wydatki w 2021 roku o 100 000 złotych. W związku z tym, że 
pierwszy przetarg się nie rozstrzygnął. Teraz zwiększa się środki i dotyczy to wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania budynku przedszkola oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej ICO w 
budynku, przy ulicy Konopnickiej 65. Jest to budynek, który mamy na terenie szpitala w Dziekanowie 
Leśnym. Zadanie 2021/36 rewitalizacja zabytkowej willi, przy ulicy Pionierów 38 wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Jest to nowe zadanie inwestycyjne, dla którego ustala się okres 
realizacji na lata 2021/2025. Łączne nakłady planuje się w kwocie 10 250 000 złotych. Plan wydatków 
na 2021 ustala się w kwocie 50 000 złotych. Do zadania otwiera się w związku z rewitalizacją 
zabytkowej willi, przy ulicy Pionierów 38 w Dąbrowie Leśnej i stan techniczny i stopień degradacji 
tego budynku jest tak wysoki, że Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 
decyzję nakazująca opróżnienie budynku oraz oznakowanie go jako stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi oraz wydał polecenie wykonania zabezpieczeń, w celu umożliwienia dostania 
się do tego obiektu osób postronnych. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. W 
pierwszej kolejności planuje się niezbędne prace inwentaryzacyjne, konserwatorskie, opracowanie 
dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a w latach następnych prace 
budowlane. Zadanie 2021/37 dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali 
użytkowych komunalnych, przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Jest to również nowe 
zadanie z okresem realizacji na rok 2021. Tutaj ustala się plan wydatków w kwocie 80 000 złotych. W 
lokalu tym przebywa osoba z niepełnosprawnością ruchową i podnośnik pozwoli na samodzielne 
opuszczenie lokalu i zostanie spełniony dostęp do infrastruktury miejskiej. W dziale 750 
administracja publiczna. 2015/44 budowa Rynku Miejskiego wraz z Ratuszem. Zwiększa się plan 
wydatków na 2021 rok na kwotę 79 000 złotych i przeznacza się te środki na zlecenie 
obowiązkowych analiz przed realizacyjnych. Zadanie 2021/40 wykonanie modernizacji przyłącza 
kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego do budynku Urzędu Miejskiego w 
Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej 71. Jest to nowe zadanie z okresem realizacji 2021, ustala się 
plan wydatków w kwocie 43 000 złotych. W ramach tego zadania planuje się wykonanie 
modernizacji przyłącza kanalizacyjnego po przez wykonanie pompowni w budynku, przy ulicy 
Warszawskiej 71. W dziale 754 zmienia się nazwę zadania 2021/13, które brzmi teraz ''Zakup pojazdu 
specjalnego, osobowego przystosowane do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych'' na nazwę 
zadania o brzmieniu ''Zakup pojazdu osobowego uprzywilejowanego, przystosowanego do przewozu 
osób nietrzeźwych lub ujętych''. Na zadaniu 2021/39 budowa windy przystosowanej dla osób 



niepełnosprawnością ruchową budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. To zadanie jest 
nowe, które wprowadza się teraz do budżetu. Ustala się dla niego okres realizacji na lat 2021/2022. 
Łączne nakłady tego zadania to kwota 220 000 złotych i plan wydatków na 2021 ustala się w kwocie 
60 000 złotych. Budowa windy jest konieczna w szkole żeby uczniowie z niepełnosprawnością 
ruchową mieli możliwość przemieszczania się na piętra budynku szkoły. Rozdział 801 04 przedszkola. 
Zadanie 2017/05 budowa przedszkola wraz z placem zabaw. W ramach tego zadania wznawia się to 
zadanie, ustala się okres realizacji na rok 2021, ustala się plan wydatków na 2021 rok w kwocie 60 
000 złotych. Środki te przeznacza się na budowę ogrodzenia działki, na której planowane jest 
przedszkole. Jest to działka 819/3 w Łomiankach. Dział 852 Pomoc Społeczna. Rozdział 852 19 
Ośrodki Pomocy Społecznej. Tutaj tworzy się nowe zadanie o numerze 2021/38 budowa nowego 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i 
pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okres realizacji 
ustala się na rok 2021. Ustala się plan wydatków w 2021 roku w kwocie 500 000 złotych. Środki 
przenosi się zadania budowa budynku komunalnego i środki te przeznacza się na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Budynek ten planowany jest 
na działce 172, przy ulicy Jaśminowej. W latach 2022/2025 planuje się wykonanie robót 
budowlanych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się środki w 
ramach gminnego programu wymiany pieców o kwotę 160 000 złotych. W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców tym programem chcemy zabezpieczyć środki na wszystkie złożone 
wnioski i te, które jeszcze wpłyną do 15 września. W rozdziale 995 Pozostała działalność tutaj. 
Dokonuje się zmian na zadaniu 2018/15 budowa parku artystów, przy ulicy Zachodniej. Zwiększa się 
plan wydatków w 2021 roku o kwotę 58 270 złotych i środki te zabezpiecza się na wykonanie części 
robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym, na którym uzyskano pozwolenie na budowę. 
Zadanie 2019/41 budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach 191/7 i 191/8 u 
zbiegu ulic Marii Konopnickiej, Miłej. Tu zmienia się okres realizacji tego zadania na lata 2019/2024. 
W 2021 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 złotych. Środki w 2021 roku zabezpiecza 
się na wykonanie prac związanych z adaptacją zakupionego gotowego projektu budowlanego. 
Natomiast samo rozpoczęcie prac to lata 2023/2024. Natomiast rok 2022 nie dotyczyłby rozpoczęcia 
prac formalno-prawnych i wykonawczych związanych z usunięciem kolizji z siecią elektro-
energetyczną. Kolejne zadanie, na którym dokonywane są zmiany jest to zadanie 2020/33 
modernizacja placu zabaw, przy ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-
sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Tutaj zmniejsza 
się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 60 000 złotych. Ze względu na brak technicznych możliwości 
wykonania urządzenia przystosowanego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową na placu zabaw, 
przy ulicy Waligóry jest brak możliwości zachowania w tryb bezpieczeństwa. Środki z tego zadania 
planuj się przesunąć na realizację zadania dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w 
budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Ostatnie zadanie, nowe zadanie, które 
wprowadza się do budżetu to jest zadanie 2020/41 dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby 
Szkoły Podstawowej nr. 3. Okres realizacji 2021 na 2021 rok. Ustala się plan wydatków w kwocie 50 
000 złotych, które zabezpiecza się na rozpoczęcie pracy formalno-prawnych związanych z zabudową 
piętra budynku ICDS. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, są to wszystkie zmiany w budżecie. Czy mam 
od razu omawiać WPF? Zmiany, które zostały zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej 
pociągają za sobą również zmiany WPF i zmiany w WPF dotyczą również zmian, które zostały 
dokonane zarządzeniami Burmistrza z 15 lipca i z 13 sierpnia. Jeżeli chodzi o WPF to dochody w roku 
2021 zwiększają się ogółem o kwotę 6 906,06 złotych, z czego zmniejszają się dochody bieżące o 
kwotę 145 753,81 złote. Z tego zmniejszają się dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na 
cele bieżące o kwotę 919 913,67 złotych. Pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 774 
159,86 złotych. Natomiast zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 152 659,87 złotych. 
Zwiększają się dochody ze sprzedaży majątku 5000 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycję zwiększają się o kwotę 147 659,87 złotych. Wydatki ogółem w WPF w 2021 roku 
zwiększają o kwotę 6 906,06 złotych. Z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 266 093,94 



złote. Zmniejszają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65 020,78 
złotych. Natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę per saldo 273 000 złotych i zwiększają 
się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwoty 160 000 złotych. 
Wynik budżetu pozostaje bez zmian, przychody również pozostają bez zmian. Relacja 
zrównoważenia wydatków bieżących. Tutaj zwiększa się nadwyżka operacyjna o kwotę 120 340,13 
złotych i o tyle samo zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna. Minimalnie zmieniają się 
wskaźniki i tak zmniejsza się relacja po lewej stronie wzoru o 0,02%. Zwiększa się wskaźnik 
jednoroczny o 0,04% w 2021 roku. Zwiększa się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w latach 
2022/2024 liczony do planu o 0,01% w 2026 roku zwiększa się o 0,01%. Zwiększa się również 
dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie i tak w roku 2022 zwiększa się o 
0,01%, a w roku 2023 o 0,02%. W 2024 o 0,01% i w 2027 o 0,01%. Zmniejszają się wydatki objęte 
limitem w 2021 o kwotę 547 600,61 złotych. Zwiększają się o kwotę 17 169 938,80 złotych w 2022 
roku. W 2023 roku zwiększają się limity o kwotę 694 280 złotych. W roku 2024 zwiększają się o 
kwotę 23 950 000 złotych i w 2025 zwiększają się o kwotę 5 000 000 złotych. Z tego wydatki objęte 
limitem przedsięwzięcia objęte limitem w ramach wydatków bieżących zwiększają się w 2021 roku o 
kwotę 152 399,40 złotych. W 2022 roku zwiększają się o 18 656 938,80 złotych. W 2023 zwiększają 
się o kwotę 44 280 złotych. Natomiast wydatki objęte limitem wydatki majątkowe zmniejszają się w 
2021 roku o 700 000 złotych, w 2022 o 1 487 000 złotych. Natomiast zwiększają w 2023 o kwotę 650 
000 złotych i w 2024 o 23 950 złotych. W 2025 zwiększają się o kwotę 5 000 000 złotych. Zmieniają 
się również wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, które 
zwiększają się o kwotę 1 396,95 złotych i są to wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej związane z 
przeciwdziałaniem Covid-19 według stanu na dzień 31 lipca 2021. Jeżeli chodzi o załącznik nr. 2 do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej wykaz przedsięwzięć wieloletnich, tutaj zmiany następują zarówno 
na przedsięwzięcia bieżących jak i na przedsięwzięciach majątkowych. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące 
to tworzy się nowe przedsięwzięcia. Przedsięwzięć majątkowych przechodzi do przedsięwzięć 
bieżących. W przedsięwzięciu utworzenie pasa ruchu dla autobusów buspasa z Gminy Łomianki do 
miasta Stołecznego Warszawy. Tworzy się nowe przedsięwzięcia organizacja nauki religii spoza 
szkolnym punkcie katechetycznym kościoła chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, społeczności 
chrześcijańskiej Północ w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022. Tu ustala się limit na lata 
2021/2022. Limit wydatków w 2021 ustala się w kwocie 259,40 złotych, w 2022 w kwocie 518,80 
złotych. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 778,20 złotych i ustala się limit zobowiązań w 
kwocie 778,20 złotych. Kolejne przedsięwzięcie jest to przedsięwzięcie zwrot kosztów dowożenia 
uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli i szkół lub 
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku gdy dowożenie zapewniają rodzice 
prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowania opieki w 
czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022. Okres realizacji tego 
przedsięwzięcia to lata 2021/2022. Limit wydatków w 2021 roku 50 000 złotych, w 2022 70 000 
złotych, łączne nakłady 120 000 złotych i taka sama kwota limit zobowiązań. Kolejne przedsięwzięcia 
optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS z okresem realizacji na lata 2021/2023. Limit 
wydatków w 2021 roku ustala się o kwocie 22 140 złotych, w 2022 66 420 złotych, w 2023 44 280 
złotych, łączne nakłady to kwota 132 840 złotych i taki sam limit zobowiązań. Ostatnie 
przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących to odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od mieszkańców oraz obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, z 
okresem realizacji na rok 2022. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 18 500 000 złotych. Takie same 
łączne nakłady finansowe i taki sam limit zobowiązań. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to w 
wydatkach majątkowych zmiany następują na przedsięwzięciu kompleksowa przebudowa dróg 
gminnych w kwartałach ulic 8 kwartał. Ulica Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska zwiększa się limit 
wydatków w 2021 roku o kwotę 1 065 580 złotych. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o 
kwotę 2 197 000 złotych. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 131 420 złotych. 
Zmniejsza się limit zobowiązania o kwotę 1 131 420 złotych. Środki zabezpiecza się na wykonanie 
ulicy Pożyczkowej lub Truskawkowej. Przedsięwzięcie modernizacja infrastruktury oświetleniowej na 



terenie Gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych. Tu zmniejsza się 
limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1 000 000 złotych. Natomiast zwiększa się limit wydatków w 
2024 roku o kwotę 1 000 000 złotych do kwoty 3 000 000 złotych. W 2022 roku planuje się 
rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy prac związanych z modernizacją oświetlenia na 
terenie Gminy Łomianki. Przedsięwzięcie przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych. Zmienia się 
okres realizacji na lata 2016/2024. Zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000 złotych. 
Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 000 600 złotych do kwoty 1 000 400 złotych. 
Ustala się limit wydatków na 2024 roku w kwocie 1 000 600. Zwiększa się łączne nakłady finansowe 
na tym przedsięwzięciu o kwotę 50 000 złotych do kwoty 4 920 246 złotych oraz zwiększa się o 50 
000 złotych limit zobowiązań. W celu wyłonienia wykonawcy w 2022 roku na opracowanie 
dokumentacji technicznej ulicy Spacerowej na podstawie, której po otrzymaniu zgody na realizację 
inwestycji drogowej od Starosty Powiatu planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przedsięwzięcie przebudowa ulicy Armii Poznań. Tu 
zmienia się okres realizacji na lata 2015/2024. W 2022 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 
100 000 złotych do kwoty 10 000 złotych. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 900 
000 złotych do kwoty 1 000 100 złotych i ustala się limit wydatków w 2024 w kwocie 2 000 000 
złotych. Przebudowa ulicy Cienistej. Tu zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 000 400 
złotych do kwoty 600 000 złotych. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 400 złotych 
do kwoty 1 421 571 złotych oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 000 400 złotych do kwoty 
1 301 000 złotych. Przebudowa ulicy Turystycznej i Odysei, zmienia się okres realizacji na lata 
2016/2024. Zmniejsza się wydatki. Limit wydatków w WUPF w 2021 roku o kwotę 1000 złotych. 
Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 699 000 złotych. Zmniejsza się limit wydatków w 
2023 roku o kwotę 2 300 złotych do kwoty 700 złotych. Ustala się limit wydatków w 2024 roku w 
kwocie 3 000 000 złotych. Budowa Parku Artystów, przy ulicy Zachodniej. Zwiększa się limit 
wydatków w 2021 roku o kwotę 1 581 270 złotych do kwoty 591 270 złotych. Zwiększa się łączne 
nakłady finansowe o kwotę 581 270 złotych i zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 581 270 złotych. 
Przedsięwzięcie gminny program wymiany pieców. Zwiększa się limit wydatków o kwotę 160 000 
złotych w 2021 roku do kwoty 360 000 złotych. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na tym 
przedsięwzięciu o kwotę 160 000 złotych i zwiększa się limit wydatków o kwotę 160 000 złotych. 
Budowa Rynku Miejskiego wraz z Ratuszem. Tu zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 79 
000 złotych do kwoty 80 000 złotych. Zwiększa się o taką samą kwotę. Łączne nakłady finansowe i 
limit zobowiązań. Przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Brzegowej oraz 
ulicy Brzegowej na odcinku od Wiślanej do ulicy Krajobrazowej. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 
roku o kwotę 200 000 złotych. Dopłaty 0. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 351 do 
kwoty 400 000 złotych. Zwiększa się limit wydatków w 2023 o kwotę 3 800 000 złotych do kwoty 5 
000 800 złotych. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 8 200 000 złotych do kwoty 9 200 
000 złotych. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na tym przedsięwzięciu o kwotę 11 449 000 
złotych do kwoty 15 617 000 złotych i zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11 499 000 złotych do 
kwoty 15 400 000 złotych. Budowa budynku komunalnego. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 
roku o kwotę 2 600 złotych do kwoty 800 000 złotych. Zwiększa się limit wydatków na 2022 roku o 
kwotę 500 000 złotych do kwoty 2 5000 000 złotych. Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o 
kwotę 2 000 100 do kwoty 5 000 800. Budowa świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym na 
działkach 1911/7 i 191/8 u zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Miłej. Zmienia się okres realizacji 
inwestycji na lata 2019/2024. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o 50 000 zmniejsza się limit 
wydatków w 2022 roku o 200 000. Ustala się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1 000 000 
złotych i ustala się limit wydatków w 2024 w kwocie 1 000 000 złotych. Zwiększa się łączne nakłady 
finansowe o kwotę 1 750 000 złotych do kwoty 2 201 000 złotych. Zwiększa się limit zobowiązań o 
kwotę 1 000 750 do kwoty 2 000 150. Przebudowa ulicy Jeziornej i Spokojnej. W 2021 zmniejsza się 
limit wydatków o 1000 złotych. W 2022 zmniejsza się limit wydatków o 500 000 złotych. Zmniejsza 
się łączne nakłady finansowe o kwotę 501 000 złotych i zmniejsza się limit zobowiązań o 501 000 
złotych. Zamyka się do zadania. Budowa ulicy Paderewskiego. Zwiększa się limit wydatków WPF na 



2021 o kwotę 20 000. Zwiększa się łączne nakłady o 20 000 i zwiększa się limit zobowiązana 20 000. 
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT. Zmienia się okres realizacji na lata 2020/2024. 
Zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 50 000. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 o 
kwotę 55 0000 złotych, dopłaty 50 000. Ustala się limit wydatków w 2023 w kwocie 50 000. Ustala 
się limit wydatków w 2024 w kwocie 600 000 złotych. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 
50 000 do 725 000 złotych i zwiększa się limit wydatków o kwotę 50 000 do kwoty 700 000. 
Przebudowa drogi na odcinku ulicy Konopnickiej do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie 
Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia. Tutaj zmienia się okres realizacji 
zadania na lata 2022/2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 o kwotę 150 000 złotych. Ustala się 
limit wydatków na rok 2022 w kwocie 50 000 i ustala się limit wydatków w kwocie 800 000 w roku 
2023. Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 700 000 i o taką samą kwotę zwiększa się limit 
zobowiązań. Przebudowa ulicy Przyłuskiego róg ulicy Sobieskiego. Tu również zmienia się okres 
realizacji zadania na lata 2019/2022. Ustala się limit wydatków na 2022 w kwocie 20 000 o taką samą 
kwotę zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Budowa pętli autobusowej przy 
zbiegu ulic Kołłątaj i opaski ulicy Kolejowej. Tu równie zmienia się okres realizacji zadania na 
2022/2024. W 2021 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 193 850 złotych. Natomiast zwiększa 
się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000. Ustala się limit na 2023 rok w kwocie 2 miliony i 
ustala się limit wydatków na 2024 w kwocie 1 000 550. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 
kwotę 3 406 150 złotych do kwoty 3 756 150 i zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 406 150 
złotych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W 2020 roku zwiększa się limit 
wydatków o 100 000. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 100 000 i zwiększa się limit 
zobowiązań o kwotę 100 000 złotych. Rozbudowa ulicy Baonu Zośka. Zwiększa się limit wydatków w 
2022 roku o kwotę 500 000 do kwoty 1 000 500. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 
000 i zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 000 złotych. Przebudowa ulicy Sierakowskiej na 
odcinku od ulicy Warszawskiej do opaski ulicy Kolejowej. Zmienia się okres realizacji inwestycji na 
lata 2021/2022. Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 500 000 złotych do kwoty 510 000 
i zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2 000 100 do kwoty 3 000 000 złotych. Natomiast 
zmniejsza się limit wydatków na rok 20203 o kwotę 1 900 000 złotych. Zwiększa się łączne nakłady 
finansowe o kwotę 700 000 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 700 000 do kwoty 3 510 000 
złotych. Utworzenie pasa ruchu dla autobusów buspasa Gminy Łomianki do miasta Stołecznego 
Warszawy. Tutaj zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o 80 000 do zera. W 2022 roku ma 20 
000 do zera. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 100 do 0 i zmniejsza się limit zobowiązań o 
kwotę 100 000 do 0. Rozbudowa ulicy Żywicznej. Jest to nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 
2021/2022. Łączne nakłady w kwocie 510 000. Limit wydatków na 2021 rok 10 000. Limit wydatków 
na 2022 rok 500. limit zobowiązań 510 000 złotych. Nowe przedsięwzięcie rewitalizacja zabytkowej 
willi, przy ulicy Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z okresem realizacji 2021/2025. 
Łączne nakłady finansowe 10 250 000 złotych. Limit wydatków 2021 rok 50 000. Limit wydatków 
2022 rok 200 000. Limit wydatków 2024 rok 5 000 000. Limit wydatków w 2025 roku 5 000 000. Limit 
zobowiązań 10 250 000 złotych. Budowa windy przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Nowe przedsięwzięcie z zakresem 
realizacji 2021/2022. Łączne nakłady finansowe 220 000 złotych. Limit wydatków w 2021 to kwota 
60 000. W 2022 to kwota 160 000. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 220 000 złotych. Są to 
wszystkie zmiany dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 
2021/2030. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę Pana Mateusza Krogulec Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie opinii komisji w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i oddzielnie w 
sprawie zmiany w budżecie. Bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Szanowni państwo, Komisja Budżetowa zaopiniowała WPF 



pozytywnie, przy 2 głosach wstrzymujących się, 1 za oraz takim samym wynikiem głosowania 
zaopiniowała pozytywnie budżet. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa. Jeżeli ktoś chce zabrać głos proszę potwierdzić 
to na tablecie. Osoby, które przez czas trwania wyjaśnień Pani Skarbnik, a mówiła prawie pół godziny 
byli nieobecni na sali mam nadzieję, że nie będą mieli pytań. Bardzo proszę. Kto chce się zgłosić w 
tym punkcie? Radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja chciałbym złożyć wniosek o pewne 
przesunięcie w budżecie, ponieważ wkradł się pewien błąd w przekazie informacyjnym zarówno na 
Komisji Budżetowej jak też w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Wnoszę o przesunięcie 
środków w wysokości 60 000 złotych z zadania inwestycyjnego 2021/35 ogrodzenie działek 
gminnych, pozostawiając na tym zadaniu kwotę 90 000 złotych na zadanie na 2020/33 modernizacja 
placu zabaw, przy ulicy Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia 
przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Tym samym należy zwiększyć plan 
wydatków na tym zadaniu w 2021 roku do kwoty takiej jak była jeszcze niedawno, czyli kwoty 65 730 
złotych. Uzasadnienie. Istnieją możliwości techniczne wykonania urządzenia przystosowanego dla 
dzieci z niepełnosprawnością ruchową na placu zabaw, przy ulicy Waligóry zachowane są wszystkie 
strefy bezpieczeństwa. Ja informowałem o tej sprawie urząd już 27 maja w dniu, w którym 
otrzymałem od producenta zabawki, wrysowaną tą zabawkę z zachowaniem wszystkich stref 
bezpieczeństwa. Dlatego też dziwi mnie informacja z Komisji Budżetowej, którą przedstawiał 
naczelnik wydziału inwestycji i remontów, że takiej możliwości nie ma. Chociaż tak jak mówię jeszcze 
kilka miesięcy temu dysponował już dokumentacją wykonaną przez najbardziej powołaną osobę, 
czyli producenta tej zabawki wiedzącą jakie te strefy powinny być zachowane. Jeśli chodzi o zadanie, 
z którego wnioskuję o zdjęcie tych środków to jest ogrodzenie działek. Ja generalnie jestem za 
edukacją, za monitoringiem i za egzekwowaniem. Nie możemy grozić się i stawiać zasiek wokół 
gminnych działek. Wystarczyłoby w tym momencie, nie wiem kamerę zainstalować i w ten sposób, a 
przede wszystkim edukować i informować mieszkańców co należy, a czego nie należy robić. Stąd 
wydaje mi się zdjęcie kwoty 60 000 ze 150 000 będzie no mało jakimś takim dotkliwym ruchem jeśli 
chodzi o zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Czy mówimy tu o WPF?  
Kolejny mówca 
To jest wniosek do budżetu, do zmian w budżecie. No to jest zadanie na 2021 rok. To nie jest 
Wieloletnia Prognoza Finansowa to jest zadanie, którego koszt będzie 60 000 złotych w Dziekanowie 
Bajkowym, także niewielki koszt i właściwie tyle. Ja pozwoliłem sobie treść tego wniosku przekazać 
już do Biura Rady, w tej chwili uzupełnienie o dokumentację. Firma Buglo firma, która jest 
producentem tej zabawki poprosiła mnie o plan zagospodarowania z BIP-u. Ja taki plan 
zagospodarowania tego terenu przekazałem, oni napisali czy jest szansa na plik DWG tego planu 
zagospodarowania, ułatwiłoby to znacznie pracę grafikowi w rysowaniu urządzenia karuzeli. Ja ten 
projekt wysłałem w tej chwili, dostarczę do Biura Rady jeszcze ten rysunek z wyrysowaną tą 
zabawką. Również wszystkim Radnym przekazałem na skrzynki mailowe, zarówno maila jak też ten 
projekt. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Radny Naftyński Michał. Ja mam pytanie i wniosek o przesunięcie. Pytanie moje brzmi tak, że 
przysłuchując się i widząc te zmiany w budżecie (...)  
Kolejny mówca 
Pan nie przysłuchiwał, bo Pana nie było (...)  
Kolejny mówca 
Byłem. Wszystko słychać generalnie jak się stoi w przejściu, wszystko słychać. Ja mam siedzącą pracę 
i nie będę siedział cały czas jeszcze raz. Więc przepraszam bardzo, ale wiem co słyszałem. Bardzo 



wiele z tych wniosków ma takie dziwne przesunięcia, że w naszej obecnej kadencji to są niewielkie 
pieniądze, a w 2024 roku czy 2025 roku są jakieś większe kwoty. Dla mnie jest to dziwne, że 
zaczynamy zaciągać jakieś zobowiązania i tworzyć plany w obszarze, który jeszcze nie wiadomo kto 
będzie wtedy włodarzem Łomianek i wygląda to dla mnie troszeczkę dziwnie. Remont, rewitalizacja 
domu na Pionierów 10 milionów złotych, no to są naprawdę duże koszty. Przypomnę, że 2 razy 
więcej kosztuje szkoła. Trzeba się zastanowić co nam jest bardziej potrzebne. To jest taka moja 
uwaga generalna. Natomiast mam wniosek też formalny. Prosiłbym o zmniejszenie w dziale 750 (...) 
To jest wniosek merytoryczny. Merytoryczny, przepraszam bardzo. Zmniejszenie w dziale 750 
administracja publiczna, rozdział 750 75 promocja §43 00 kwotę 150 000 złotych zakup usług 
pozostałych przenieść na zwiększyć w dziale 600 transport i łączność rozdział 616 drogi publiczne §42 
70 zakupy usług remontowych. Kwotę 150 000 zostawiamy tam pieniądze żeby odbyły się 
uroczystości, które są zaplanowane patriotyczne. Natomiast no czytając ostatnio biuletyn, który jest 
wydawany przez gminę za publiczne pieniądze mieszkańców, w których jest bardzo dużo nieścisłości, 
są pewne informacje podawane, pewne informacje przemilczane, na przykład kwestia całej Rady, 
która dotyczyła uchwalenia absolutorium i wotum zaufania została bardzo mgliście przedstawiona. ja 
od dłuższego czasu monitoruję tą gazetę i po prostu jest to dla mnie wydawanie publicznych 
pieniędzy na tworzenie w zasadzie kampanii, która pokazuje tylko jedną stronę, stronę Pani 
Burmistrz. Moim zdaniem jeśli mamy normalnie funkcjonować w tej gminie to te pieniądze zamiast 
wydrukowanie 11 tysięcy egzemplarzy gazet, które są też małe. Ekologiczne powinny pójść na inny 
cel, może powinny pójść na remont drogi. To jest mój wniosek merytoryczny i proszę Radnych o 
poparcie mojego wniosku. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem złożyć kilka wniosków. Chciałbym złożyć wnioski o wykreślenie zmian dodanych do 
budżetu, zmian w budżecie w szczególności w zakresie, o którym mówił Michał, czyli tam gdzie już 
teraz planujemy budżet przyszłoroczny. Myślę, że zostało niewiele czasu do tego żebyśmy mogli już 
planować przyszły budżet zgodnie z procedurą i dyskutować na temat inwestycji w przyszłorocznych 
wtedy, kiedy będziemy mówili o przyszłorocznym budżecie, a nie tegorocznym i tylnymi drzwiami 
wkładać do przyszłorocznego budżetu inwestycje. W związku z tym proszę o wykreślenie zmian na 
zadaniu 2016/12, wykreślenie zmian na zadaniu 2018/23, wykreślenie zmian na zadaniu 2021 to jest 
nowe zadanie, czyli niewprowadzanie zadania 2021/34, wykreśleniu, czyli nie tworzeniu nowego 
zadania 2021/35, wykreśleniu zmian na zadaniu 2019/01, wykreśleniu, czyli nie tworzeniu nowego 
zadania 2021/36, wykreśleniu nowego zadania, nie tworzenie nowego zadania nie wiem dlaczego 
ona jest 2017/05 ale jest napisane, że tworzy się nowe zadanie to ogrodzenie działek i wykreśleniu 
zadania 2021/38. Na tym dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jest, widzę. Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Tak, chciałem wniosek formalny zgłosić. W tym miejscu o głosowanie uchwały budżetowej i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej razem ze zgłoszonymi wnioskami. Wniosek formalny, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeżeli mogę Pani Przewodnicząca?  
Kolejny mówca 
Tak, proszę pani Skarbnik.  
Kolejny mówca 
Znaczy się ja bym prosiła o nieprzegłosowanie, bo trzeba zastosować te zmiany, trzeba 
przeprowadzić te zmiany i zobaczyć na ile zmieni się cały budżet. Bo nie można w ten sposób 
przegłosować Panie Radny, bo cały budżet może być nie ważny i uchylony przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową.  



Kolejny mówca 
Pani Burmistrz.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Ja mam kilka uwag. Ja rozumiem, że Państwo możecie mieć pewne pytania, 
niejasności nierozwiane. Tylko chciałam przypomnieć, że od tego są komisję. Komisja Techniczna, 
Komisja Budżetowa do wyjaśniania spraw, o które teraz Państwo pytacie. Druga rzecz jest kwestia 
procedowania. Szanowny Panie Adamie Salwowski. Pan jako Przewodniczący Rady Miejskiej przez 
kilka ładnych miesięcy powinien doskonale Pan zdawać sobie sprawę na czym polega procedowanie 
nad uchwałami budżetowy. Następna sprawa na pewno tych zmian, o które Państwo wnosicie. Jakby 
nie jesteśmy w stanie przygotować ich teraz, więc sesja zostanie przełożona na przyszły tydzień. Po 
prostu z powodów fizycznych nie jesteśmy w stanie tutaj z Panią Skarbnik zrobić takich zmian o jakie 
Państwo wnioskujecie. Następną prośbę mam taką Pani Przewodnicząca czy mogliby się 
wypowiedzieć pracownicy merytoryczni, których dotyczą te zmiany, o których Państwo Radni tutaj 
mieli jakby wątpliwości? Chociaż te wątpliwości jak najbardziej były przedstawione na komisjach, do 
których Państwo jesteście zobligowani do bycia, jeżeli macie Państwo zastrzeżenia. Wielokrotnie już 
były szkolenia Państwa Radnych do tego żebyście Państwo wiedzieli na czym polega wasza praca, na 
czym polega uczestnictwo w komisjach i dlaczego pracownicy merytoryczni są na komisjach i są w 
stanie wytłumaczyć wszystko. Niemniej jednak skoro Państwo nie byliście na tych komisjach 
pracownicy Urzędu Miejskiego są obecni na sali i chciałabym żebyście Państwo usłyszeli argumenty 
co z czego wynika i jeszcze ostatnia rzecz. Bardzo chciałabym żebyście Państwo nie grali 
populistycznych hasłem osobami niepełnosprawnymi, bo to jest po prostu poniżej pasa. My 
przerzucamy środki z tego placu zabaw nie z widzimisię jakiegokolwiek tylko z powodów formalnych, 
ponieważ w projekcie ten pomysł Pana Radnego się nie zmieścił. Były rozmowy w gabinecie u mnie w 
obecności Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej. Dostał Pan informację, że jeżeli będzie możliwość 
zamontowania tam karuzeli pewno zostanie zamontowana. Nie ma takiej możliwości, a Pan z 
uporem maniaka po prostu próbuje przedstawiać nie wiem naszemu społeczeństwu rzecz, która 
według Pana jest możliwa, według wydziału inwestycji i remontów jest (...) Producent to jest jedno, 
projektant to jest drugie. Pani Przewodnicząca czy możemy poprosić pracowników merytorycznych 
żeby odnieśli się do tych propozycji Państwa Radnych?  
Kolejny mówca 
Pani Burmistrz, tak. Ale chciałabym jeszcze udzielić głosu Panu Radnemu Naftyńskiemu i Radnemu 
Piotrowi Bartoszewskiemu, następnie pracownicy. Radny Naftyński.  
Kolejny mówca 
Pani Burmistrz. Ze smutkiem muszę skonstatować, że znowu czuję się pouczony, że mam poczucie, 
że Pani Burmistrz cały czas organizuje nam szkolenia jak to Radni powinni głosować zgodnie z tym jak 
Pani Burmistrz chcę żeby było, a radni cały czas głosują inaczej i mają swoje zdanie. Nasza praca Pani 
Burmistrz polega na kontrolowaniu Pani pracy między innymi i to my zatwierdzamy, albo 
niezatwierdzone pewne kwestie.  
Kolejny mówca 
Panie Radny, ja tylko przerwę na chwileczkę. Nie jest to prawdą, że Radny organ kontroluje 
Burmistrza tylko Komisja Rewizyjna. Jak Pan będzie w Komisji Rewizyjnej (...)  
Kolejny mówca 
Nie, Pani Przewodnicząca. Jest wyraźnie napisane w definicji, czym jest Rada Miejska i jest on organ 
stanowiący i kontrolny. Jak gdyby to Radni decydują o tym czy dany wniosek popierają czy nie i od 
tego są głosowania. Jeśli Radni chcieliby usłyszeć głos pracowników merytorycznych to by się zgłosili 
do nich. Ale Radni też czytają i widzą że pojawiają się nowe zadania. Widzą, że są przesuwane środki i 
nie podobają się pewne pomysły, które Pani Burmistrz przynosi tutaj. No po prostu trzeba do tego 
podejść w taki sposób, że to Rada daje pieniądze na pomysły Pani Burmistrz. Jeśli Pani Burmistrz 
chce coś realizować to Pani Burmistrz musi zabiegać o poparcie Rady. A jeśli Pani Burmistrz chodzi i 
tupie nogami i mówi, że my mamy to robić bo to jest odpowiedzialne, albo nieodpowiedzialne no to 
życzę powodzenia i myślę, że następny budżet będzie jeszcze trudniej Pani Burmistrz uchwalić jeśli 



będzie to cały czas w taki sposób ustawiane. Więc zachęcam do tego żeby posłuchać dlaczego Radni, 
może warto zadawać pytanie dlaczego Radni tak głosują? Dlaczego chcą coś znieść? Dlaczego im się 
to nie podoba? Pogłębić wiedzę, bo na razie to słyszę monolog i oskarżenia, że my jesteśmy 
nieodpowiedzialni, że mamy jakieś widzimisię. No tak zostało to ułożone przez ustawodawcę, że 
jesteśmy w takich rolach obsadzeni i wykonujemy w taki sposób swój mandat. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Niemniej jednak Pana obowiązkiem jest uczestnictwo w komisjach.  
Kolejny mówca 
Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Usłyszeliśmy przed chwilą z ust Pani Burmistrz, że jeżeli przegłosujemy te 
poprawki, jeżeli wprowadzimy zmiany do budżetu to czeka nas przerwa do przyszłego tygodnia z 
sesją. Z kilkoma z Was Drodzy Radni rozmawiałem przed sesją telefonicznie i ostrzegałem Was 
pewnie każdy wie z kim mówiłem, że taka sytuacja może mieć miejsce, a to z jednego prostego 
powodu. Żebyśmy nie dotrzymali terminu skargi, żebyśmy nie zamknęli sesji, żeby Przewodnicząca 
nie zamknęła sesji. Jak Przewodnicząca nie zamknie sesji dzisiaj to nie będzie mogła podpisać skargi. 
Jak nie podpisze skargi to tej odpowiedzi na skargę mam na myśli to oczywiście ta odpowiedź nie 
pójdzie w terminie. No i oczywiście taki jest cel Pani Burmistrz żeby utrudnić nam wysłanie tej skargi. 
No zrozumiałe i to było do przewidzenia. Oczywiście głosujmy te zmiany, spróbujmy. Natomiast nie 
widzę powodu żeby ta przerwa była więcej niż 30/60 minut. Tak, takie przerwy były na różnych 
sesjach przerwa była w takiej wielkości. Ja raczej sugeruję zarówno Pani Burmistrz jak i Pani Skarbnik 
spowodowanie, zastanowienie się co zrobić żebyśmy mogli sesję zamknąć, a może należałoby zrobić 
to co proponuje Radny Salwowski, czyli przegłosować budżet ze zmianami co podobno już 
wielokrotnie w historii Łomianek miało miejsce i od strony formalnej może tak to być. Tak więc ja 
przede wszystkim zgadzam się z Radnym Naftyńskim. Rola Pani Burmistrz jest trochę inna niż Pani 
Burmistrz sama się widzi w tej roli. Ja mam apel i prośbę jednocześnie do Pani Przewodniczącej, pani 
Marii Pszczółkowskiej o to żeby spowodować nie wiem jak może do końca żeby ta sesja się zamknęła 
dzisiaj. Być może należałoby jeszcze raz procedować w takim razie zdjęcie tych wszystkich uchwał, 
może należałoby w ogóle zdjąć budżetową w takim razie z dzisiejszej sesji i pochylić się nad nią 
wtedy kiedy będziemy mogli, a dzisiejszą sesję zamknąć podjęciem tej odpowiedzi na skargę po to, 
żeby ta odpowiedź poszła w terminie. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeszcze ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Proszę.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Moim celem nie jest niewysłanie odpowiedzi do sądu. Panie Radny proszę mi nie 
imputować takiego pomysłu, bo nawet nie wiedziałam, że taka będzie wprowadzana. To po 
pierwsze. To, że Pan ją wprowadził i Państwo Radni podjęli taką decyzję to jest dzisiejsze, a nie 
wcześniejsze. Po drugie. Praca nad projektem budżetu trwa tygodniami, a nie 30 minut. Owszem 
zdarzały się takie chwile kiedy była zmieniana jedna jedyna pozycja w tym budżecie. Teraz Państwo 
zasypaliście nas zmianami budżetowymi. To nie jest do przeliczenia na kolanie. To się wszystko po 
prostu rozsypuje, bo to są różne zadania, z różnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli Państwo 
uważacie, że jesteście świadomi i nauczeni procedury budżetowej no to gratuluję teraz pomysłu 
Pana Salwowskiego żeby głosować to jakby z wnioskiem ogólnym. Ponieważ takich rzeczy się nie robi 
i jakby nie proceduje się w taki sposób uchwał. Jeśli Państwo uważacie inaczej to jest Państwa 
decyzja. Tylko nie dziwcie się potem, że są zaskarżone uchwały albo wojewoda uchyla, albo 
Regionalna Izba Obrachunkowa je uchyla. Jesteście dorośli. Tak Panie Naftyński ja zawsze będę 
powtarzała, że są szkolenia i dwa i pół roku Pana obecności na sesjach Rady Miejskiej powinno już 
Pana nauczyć, że pewna odpowiedzialność na panu ciąży. jeśli chodzi o te wnioski do budżetu też nie 
życzyłabym sobie tekstów Państwa Radnych, że wprowadzamy coś tylnymi drzwiami. Budżet żywy, 
nadrabiamy zaległości z zeszłego roku, również pracujemy nad wprowadzaniem zadań, które zadania 
są tańsze niektóre zadania są droższe po przetargach, wiemy co możemy zrealizować do końca roku, 



co nam się nie uda zrealizować do końca roku i wmawianie nam tutaj, imputowanie nam Panie 
Radny Januszu Skonieczny, że robimy coś tylnymi drzwiami jest po prostu bardzo nie w porządku. Ale 
to są Pana zdania i Pan bierze za nie odpowiedzialność. W każdym razie nie widzimy z Panią Skarbnik 
możliwości procedowania teraz zmian w uchwale budżetowej. Na tej sesji te zmiany musi mieć kilka 
dni na przeliczenie tych wszystkich Państwa pomysłów. Ja jednak mimo wszystko bardzo bym 
Państwa namawiała do przeprocedowania uchwały budżetowej, ponieważ zbliża się też wrzesień i 
musimy mieć pieniądze zapewnione na działanie to budżetowe, które wniosły również jednostki 
pomocnicze. Ale ja rozumiem, że każdy z Państwa widzi swój kawałek kołderki, a nie całość gminy. 
Zostawiam to w Państwa ocenie. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że to nie jest tak jak Pan Bartoszewski mówi Pan 
Radny, że wystarczy wprowadzić. Nie Panie Radny, nie wystarczy wprowadzić. To wszystko musi się 
zbilansować. Tu jest wiele rzeczy poruszonych, które jedno z drugiego wychodzi, jedno się wyrzuci, 
posypie się parę innych rzeczy. To nie jest tak jak Pan mówi. A poza tym te zmiany, które zrobimy w 
uchwale budżetowej pociągną za sobą zmiany w WUPF, które trzeba przeliczyć, bo WUPF jest latami. 
To nie jest tak jak Pan mówi i proszę naprawdę nie mam żadnego interesu w tym naprawdę.  
Kolejny mówca 
Ja jeszcze dodam, że tam są zapisane i zabudżetowane pieniądze na działalność Centrum Kultury, na 
działalność szkół, jednostek pomocniczych, na remonty w szkołach. Więc to nie jest szantaż Panie 
Radny tylko tak wygląda projekt uchwały budżetowej.  
Kolejny mówca 
To jest szantaż.  
Kolejny mówca 
Nie.  
Kolejny mówca 
Wie Pani, że powinniśmy to zrobić, bo jest ktoś kto jest zakładnikiem Pani budżetu.  
Kolejny mówca 
To nie jest zakładnik budżetu, tylko budżet jest płynny, zapotrzebowanie w ciągu dwóch wakacyjnych 
miesięcy wpływały do nas ustawicznie, sprawdzane było co możemy czego nie możemy, ile pieniędzy 
potrzebują jednostki pomocnicze. Jeżeli Pan tego nie zrozumiał do tej pory to ja nie jestem w stanie 
Pana nauczyć tego żeby Pan to zrozumiał. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Ja się domyślam biorąc pod uwagę, że żyjemy w XXI wieku, że tego budżetu nie robi Pani na kartce w 
notesie tylko są narzędzia jakieś informatyczne mniej lub bardziej zaawansowane. Nawet jest to 
robione w Excelu, może w jakichś innych narzędziach, że jak się w jednym miejscu zmieni to się 
gdzieś dalej zmieni. Zdaję sobie sprawę z powagi tego dokumentu, natomiast no nie przesadzajmy. 
No jest wsparcia różnego rodzaju narzędzi informatycznych i należy to zrobić. Ja pamiętam 
wielokrotnie przy takich zmianach prosiła Pani o czas i zawsze ten czas był określony na dzień, dwa. 
Natomiast moje pytanie brzmi inaczej. Jeżeli tak to czy jeżeli przegłosuje my te zmiany to będziemy 
mogli procedować dalej i zamknąć sesję? A w tym czasie może jak sesja się skończy o 3:00 w nocy to 
do tego czasu wykonacie Państwo te zmiany w budżecie, które będą miały być? To jest pierwsze 
moje pytanie. A jeżeli nie, jeżeli odpowiedź na te pytania brzmi nie, to ja sugeruję rozważyć zdjęcie 
budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej z dzisiejszego w porządku obrad. Po prostu tego nie 
procedować po to, żeby przejść dalej i zamknąć sesję.  
Kolejny mówca 
Jest to klasyczna ucieczka odpowiedzialności, to po pierwsze. Pani Haniu proszę dodać.  
Kolejny mówca 
Panie Radny Bartoszewski. Wie Pan my pracujemy w takim narzędziu Besti@. a wie Pan jak to się 
pracuje w tym narzędziu wszystko trzeba ręcznie wprowadzić. Tam nic się nie sumuje. W WPF każdą 



pozycję trzeba ręcznie wprowadzić. Takie mamy narzędzia proszę Pana otrzymane z Budżetu 
Państwa. Robi Pan WPF, każdą pozycję Pan ręcznie wprowadza, którą musi Pan najpierw przeliczyć 
żeby wszystko się zgadzało.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, ale rozmawiamy w tej chwili o zmianach w budżecie, ale przecież jeszcze nie 
podjęliśmy żadnej decyzji, nie było głosowania w tej sprawie. Na pewno nie zrobimy tak, że zostanie 
przerwana sesja żeby nie był skierowany do Sądu Administracyjny wniosek odpowiedź na skargę. 
Jeżeli będzie trzeba zrobić przerwę to wyznaczymy ją w takim terminie żebyśmy nie uchwalili 
terminowi do Sądu Administracyjnego. Także przechodźmy proszę do dalszych tematów. Jeżeli nie 
ma pytań to poddajemy pod głosowanie. Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Ja nie słyszałem nigdy wniosku o to, aby no narzędzie informatyczne dotyczące budżetu żeby zakupić 
nowe, czy żeby na ten cel potrzebny był jakiś budżet. Wielokrotnie były poruszane przez Radnego 
Skoniecznego kwestie licencji, kwestie tego jak oszczędzić środków na informatyce. Natomiast 
kwestia lepszego narzędzia nie była nigdy poruszana, a być może by się należało na tym pochylić 
żeby pewne zmiany, które my wprowadzimy na sesji mogły być może nie od razu, ale w ciągu 
kilkudziesięciu minut implementowane do budżetu. Ja od strony technicznej nie widzę problemu i 
podejrzewam, że informatycy obecni tutaj się ze mną zgodzą. Nie widzę problemu, aby powstało 
narzędzie, które w prostszy, intuicyjny sposób będzie potrafiło ten budżet nawet na żywo nim 
manipulować, jego przerabiać. Manipulować w sensie technicznym. Jakby obserwując jak to dalej 
wygląda. Potrzebne jest ile? Tydzień czasu na przygotowanie nowego budżetu? Przez ilu 
pracowników? Przez 10? Pani wzywa Radnych z wypoczynku na sesję, a tutaj się Pani zasłania tym, 
że (...) To ważny ten budżet jest czy nie jest ważny? To jest taki fundamentalny jak Pani wspomniała 
czy jednak nie musimy go procedować? Ja biorę pod rozwagę i sugeruję wziąć Radnym to, aby go w 
ogóle zdjąć z dzisiejszej sesji. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Odpowiem Panu. Besti@ jest narzędziem narzuconym z góry. To jest obowiązek pracy w systemie 
Besti@ i budżet i WPF jest w systemie Besti@ sporządzany, w żadnym innym i legislatorem są 
przesyłane wszystkie uchwały sporządzane w tym programie. To raz. A po drugie. Proszę Pana jutro 
jest piątek, w poniedziałek, we wtorek rano od samego rana może być sesja. Bardzo proszę, ale ja 
muszę mieć co najmniej czas.  
Kolejny mówca 
Czyli po terminie po terminie wysłania skargi. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie Radny. Ja nawet nie wiem kiedy ta skarga powinna wpłynąć.  
Kolejny mówca 
Ale Pani Burmistrz wie.  
Kolejny mówca 
Ale ja nie wiem. Ja wiem, że muszę mieć czas na przygotowanie zmian w budżecie jeżeli Państwo 
Radni te zmiany przegłosujecie.  
Kolejny mówca 
Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja krótko ad vocem na początek do Pani Burmistrz. Pani Burmistrz mi zarzuca, że zarzucała wcześniej 
na Komisji Budżetowej, że ja się tylko zajmuje jedną ulicą. No chciałbym jeszcze raz podkreślić, że 
mam na myśli i spróbuję się zajmować całymi Łomiankami i wydaje mi się, że to jak będzie wyglądał 
przyszłoroczny budżet jest bardzo ważne dla całych Łomianek. Nie powinniśmy teraz rezerwować 
środków, o których będziemy dyskutować za chwilę. Już niedługo. Kiedy jest termin do przekazania 
projektu budżetu 15 października, dobrze pamiętam? Źle. Września? Nie. To proszę mnie poprawić.  
Kolejny mówca 
Kolejny rok jesteście Państwo Radnymi i nie pamiętacie Państwo dat?  



Kolejny mówca 
Uchwała jest ta, którą mamy zawiera błędy, więc. 15 Listopada. Dobrze, czyli do 15 listopada 
niewiele zostało. Do 15 września składamy wnioski.  
Kolejny mówca 
Nie musicie składać wniosków. no właśnie, ale my składamy jako Radni. No bo jak nie musimy to 
wtedy potem nie zostaną uwzględnione, wiadomo gdzie łatwiej. Więc dlatego uważam, że te zmiany 
w budżecie, które dotykają przyszłych lat nie powinny być na tym etapie wprowadzane. Bo my 
robimy tak co roku. Pod koniec roku czyścimy budżet z nieudanych projektów. Wkładamy projekty 
na rok następny, a potem przy układaniu budżetu na rok następny mówi się nam: nie możemy nic 
nowego dołożyć do tego budżetu, bo już nie ma pieniędzy. Bo już zaczęliśmy robić te projekty, które 
Państwo się zgodzili na zmianę w trakcie roku. My chcemy robić jakieś ulicę, a Pani Burmistrz nam 
mówi, że nie możemy tych ulic robić, bo nie mamy dla nich pozwoleń na budowę. Ale tak się składa, 
że mamy pozwolenia na budowę na innych ulicach, na których Pani Burmistrz zależy. W związku z 
tym mamy taką zabawę. My próbujemy coś w budżecie zaplanować, Pani Burmistrz jakoś próbuje to 
zrealizować, nie udaje się, jutro przychodzi i mówi nam, że no żeby się te pieniądze nie zmarnowały 
to zrealizujemy coś innego. My za każdym razem realizujemy inny budżet niż Radni na początku roku 
ustalają. A potem się okazuje jeszcze, że w po pierwszym kwartale mamy ponad 10 000 000 wolnych 
środków i na początku roku tych pieniędzy nie było, a potem nagle się okazuje, że się znajdują. Teraz 
też mamy 1 000 000 złotych ekstra pieniędzy. Nikt nie przyszedł do Rady, nie powiedział na miesiąc 
temu ''Słuchajcie spodziewamy się zwiększenia dochodów o 1 000 000 złotych, na co te pieniądze 
należy przeznaczyć? Dostajemy uchwałę budżetową, w której te pieniądze są już podzielone. A to my 
powinniśmy o tym rozmawiać. Jak próbujemy o tym rozmawiać na Komisji Budżetowej to się nas 
ucisza żebyśmy szybko, bo to rozmawianie o drogach to nie jest Komisja Budżetowa. W związku z 
tym gdzie mamy o tym rozmawiać? Na sesji też ma być szybko i też mamy to tylko klepnąć i iść dalej, 
bo się pieniądze zmarnują. Proponuję żebyśmy podchodzili do tego sensownie i planowali budżet od 
początku roku tak, żeby on był do realizacji i żeby od początku roku były pieniądze na wszystkie 
projektu. A nie dopiero tak jak w tym roku się stało po pierwszym kwartale, że dołożyliśmy 15 
milionów złotych. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Ja znowu mam poczucie, że Państwo doskonale absolutnie macie amnezje co się działo w zeszłym 
roku podczas braku spotkań Rady Miejskiej w Łomiankach. Przeraża mnie to Państwo Radni, bo 
zapomnieliście, że 4 miesiące się nie spotykaliście, a potem musieliśmy nadrabiać. Jest to po prostu 
smutne. Ja chyba już nie mam więcej nic do dodania. Robimy to co możemy z budżetem. Państwo 
insynuujecie, że ja wprowadzam tylnymi drzwiami jakiekolwiek inwestycje, a ja prostu chciałabym 
wprowadzić coś co zaplanowaliśmy, co mamy w zielonej książeczce wspólnie ustalane w 2020 roku i 
w 2021 roku na samym początku. Ale skoro Państwo uważacie inaczej to jest Państwo zdanie. Ja już 
w tym momencie zamilknę, bo ja widzę, że rzeczywiście jakiegoś takiego poziomu porozumienia jeśli 
chodzi o inwestycje, pracę na komisjach niestety nie wchodzą w grę. Lubicie Państwo robić takie 
dziwne zamieszanie na sesjach. To jest Państwa wybór, ja nie zamierzam w tym uczestniczyć. 
Podejmiecie decyzję o wprowadzeniu tych wniosków. My jako urząd potrzebne na wprowadzenie 
zmian. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Zwrócę tylko uwagę, że Pani Przewodnicząca nie udzieliła Pani Burmistrz głosu, Pani Burmistrz sama 
sobie udziela głosu. To taka jedna uwaga formalna. Pani Burmistrz jedna uwaga podstawowa. To 
Pani Burmistrz przyszła tutaj ze zmianami w budżecie. To nie jest tak, że Radni wymyślają sobie 
zmiany w budżecie. Ten budżet był uchwalony, a komunikacja Pani Burmistrz z Radą jest taka, że 
Pani Burmistrz przeprocedowała sobie zmiany i uchwaliła je sobie już w głowie, przeprocedowała już 



ze swoim, że tak powiem Przewodniczącym Komisji Budżetowej, który jako jedyny poparł ten budżet, 
bo pozostałe dwie osoby się wstrzymał od głosu. Zresztą Komisja Budżetowa też już przestała mieć 
tak naprawdę jakąś funkcję poważną, bo jakby nie są tam ani przyjmowane wnioski i Radni nie są 
wysłuchiwani, więc Radni też przestali chodzić na Komisję Budżetową. Bo jakby skoro i tak nie ma 
sensu tam się spotykać no to po co? To jest Pana zdanie. Nie tylko moje zdanie, bo słyszałem przed 
chwilą podobne. Więc jeśli Pani Burmistrz chce wprowadzić zmiany w budżecie, wymyśliła sobie ten 
zmiany i ten budżet jest żywy to Pani Burmistrz jest, Pani ma obowiązek skonsultować ten budżet z 
nami. Słabo Pani skonsultowała, bo okazuje się, że Radni mają do tego budżetu masę uwag i masę 
zmian. Więc teraz to co trzeba zrobić to trzeba zrobić reset tego wszystkiego. To ta cała praca, którą 
Pani Skarbnik wykonała idzie do kosza. Trzeba wrócić do tego momentu, kiedy nie było nic, nie było 
zmian i zobaczyć, bo najprawdopodobniej okaże się, że to jest bardzo prosta rzecz. Bo te zmiany, 
które Pani zasugerowała są wykasowane w większości. To jest cofnięcie zmiany. Cofnięcie się do 
momentu, gdzie ten budżet nie był zmieniany. Państwo dokonujecie zmian nie konsultując ich na 
wcześniejszym etapie z nami i potem się dziwicie, że Radni nie chcą tych zmian. Chcą żeby ten budżet 
był robiony tak jak było ustalone wcześniej. Więc kto jest tutaj winien i kto jest tak naprawdę 
odpowiedzialny za to, że teraz trzeba to wszystko odkręcać? Problem komunikacyjny gdzie jest, na 
jakim etapie powstał?  
Kolejny mówca 
Radny Mateusz Krogulec.  
Kolejny mówca 
A ja do Pana Radnego Naftyńskiego o ile mnie pamięć nie myli był Pan przez całą kadencję raz może 
dwa razy gościem Komisji Budżetowej z tego co pamiętam. Tutaj Radny Janusz Skonieczny nie wiem 
czy mnie słyszy? Bo rozmawia teraz z kolegą. Mam pytanie do Radnego Janusza Skoniecznego. Czy na 
poprzedniej komisji jakieś pytania, które Pan zadawał nie otrzymał Pan odpowiedzi na Komisji 
Budżetowej? Czy miał Pan wyłączony mikrofon? Bo Pan Naftyński teraz tak sugeruje, że to jakieś 
takie rzeczy się dzieją. Na komisji Budżetowej możecie Państwo sobie wszyscy przyjść, wszyscy 
możecie rozmawiać, te komisję trwają po 3 godziny nieraz. Gdyby Pan był więcej niż raz gościem 
komisji by Pan wiedział, że Pan może przyjść i o wszystko zapytać. Ja przejrzę protokoły, bo tam jest 
lista obecności ja potwierdzę czy Pan był raz, dwa czy 3. Bo Pan ma zawsze bardzo dużo do 
powiedzenia na sesji, bardzo dużo Pan mówi słów, bardzo mało z tego wynika, ale nikt Panu nigdy 
nie zabronił przyjść na komisję i zapytać się Pani Skarbnik o wszystko co interesuje Pana czy 
mieszkańców z Pana rejonu. Więc jeszcze raz zapraszam, wielokrotnie Pana zapraszałem. Niech Pan 
nie opowiada po prostu bzdur. Bo jedynie jeżeli coś jest niezgodnie z procedurami próbowane żeby 
było robione na komisji to tylko wtedy jest jakakolwiek interwencja. Przykładowo jeżeli była próba 
zaproszenia niezgodnie ze statutem mieszkańców, żeby składali jakieś wnioski to wysłałem maila do 
Radnych jak to powinno zostać zrobione i tak dalej. To są wszystko fakty proszę Pana. Więc niech 
Pan powie ile razy był Pan na Komisji Budżetowej w tej kadencji?  
Kolejny mówca 
Ale Panie Przewodniczący Mateuszu Krogulec. To rozumiem, że ci Radni, którzy składają wnioski, nie 
byli na Komisji Budżetowej i nie sugerowali tych zmian w budżecie?  
Kolejny mówca 
Janusz Skonieczny był na komisji. Ja mówiłem teraz o Panu Naftyńskim. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Ale Pan Skonieczny nie składał wniosku do zmian w budżecie na Komisji Budżetowej, absolutnie.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, Jeżeli nie składamy na Komisji Budżetowej, nie możemy tego przeanalizować no to 
(...) Pewnie, że nie ma Panie Radny ale to był ułatwiło sprawę to Pan chyba zrozumie. Tylko 
przypomnijmy sobie, że sesja to jest posiedzenie organu a nie forum dyskusyjne. Gdybyśmy te 
wnioski złożyli na Komisji Rewizyjnej, nie przeszły by, to byłoby to uzasadnienie powtórzyć je na sesji. 
Proszę bardzo Pan Michał Naftyński.  



Kolejny mówca 
Ja tylko przypomnę. Znaczy po pierwsze, ja nie mam obowiązku bycia na komisjach. Mam obowiązek 
bycia na komisji, w której jestem członkiem. Informacje na temat tego co się dzieje na komisjach 
mogę mieć z innych źródeł. Natomiast przypomnę Panu Panie Przewodniczący, że Pani Radna 
Agnieszka Zdunek składała wniosek na Komisji Budżetowej, którego Pan nawet nie poddał pod 
głosowanie. Bo miał Pan takie widzimisię, nie chciał pan po prostu, uważa Pan, że to nie ma sensu, 
nie zapytał się Pan swoich pozostałych członków komisji czy oni by chcieli to nie procedował Pan 
tego. To jest raz. A druga rzecz niech Pan sobie przejrzy wyniki głosowań, zobaczy jakie poparcie 
mają i ile osób wstrzymuję się od głosu i ile razy nie zajmuje stanowiska. Dzisiaj zgłosił Pan, że 
komisja, którą Pan zarządza poparła zmiany w uchwale budżetowej przy jednej osobie, która była za i 
dwóch, które się wstrzymały. Moim zdaniem jakby niema tu nic do dodania. To pokazuje jakby tą 
komunikację, która jest między Komisją Budżetową, a Radnymi i tyle. No ja mogę to ocenić no tak 
jak, nie wiem zajmuje się systemami w różnych organizacjach tutaj też to widzę, tu jest po prostu 
luka. Może Pan się świetnie dogaduje z Panią Burmistrz, ale jak widać Pani Burmistrz i Pan słabo się 
dogaduje z Radom, bo gdybyście się dobrze dogadywali nie mielibyśmy tego problemu. Nie byłoby 
zmian w budżecie, nie byłoby procedowania, wiedziałby o tym Pan wcześniej, że budżet nie podoba 
się komuś w Radzie i tylko tyle. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Mateusz Krogulec.  
Kolejny mówca 
To ja tylko Panu powiem, że jeżeli jest jeden głos za, a dwa wstrzymujące się to co powiedziałem, 
czyli komisja zaopiniowała pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym pozytywnym 
i dokładnie to dzisiaj powiedziałem to jest zgodne z prawdą. Do Pana Radcy mam pytanie. Czy jeżeli 
komisja ma jedną opinię pozytywną, dwie wstrzymujące się przy trzech członkach to czy wtedy 
opinia jest pozytywna?  
Kolejny mówca 
No tak, bo jeden jest za i dwóch wstrzymało się. Czyli nie zajęło stanowiska.  
Kolejny mówca 
Czy Pan otrzymał wystarczające wyjaśnienia?  
Kolejny mówca 
Panie Mecenasie chciałby Pan coś dodać?  
Kolejny mówca 
Tak. znaczy ja powiem, że tak dotrzymałem satysfakcjonujące wyjaśnienie, ale to jest stan formalny a 
nie faktyczny. Tak samo formalnie nieważna jest uchwała, w której czterech Radnych poparło wotum 
zaufania dla Pani Burmistrz. Co z tego, że cała reszta Rady miała trochę inne zdanie, część nie 
poparła, część się wstrzymała skoro formalnie uchwała jest nieważna? To jest kwestia rozmawiania o 
faktycznych kwestiach i kwestiach formalnych. Pan trochę jest na innym poziomie, mówi Pan cały 
czas o tym co jest zgodnie z literą prawa. Zgadza się. Absolutnie ma Pan rację. Tylko ja zwracam Panu 
uwagę na to jak wygląda komunikacja, pomiędzy Panem i Radą. Czy Radni chcą z Panem rozmawiać? 
Chcą Panu mówić, że się nie zgadzają? Na pewno jeszcze będą zgłaszać wnioski o to żeby dokonać 
zmian. Czy ma Pan te informację czy dowiaduje się Pan tutaj? Zaskoczenie nagle, że mówi Pan, że 
budżet został zaopiniowany pozytywnie, wszyscy są uśmiechnięci, a potem okazuje się, że rozwiązał 
się worek i wysypują się zmiany w uchwale budżetowej. Czyli Radni nie zdecydowali się przyjść na 
komisję, nie zdecydowali się przekazać tego Panu, tylko zdecydowali się przyjść na Radę i rozmawiać 
z Radą a nie z komisją. Wyciągnąłbym wnioski na Pana miejscu. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie Mecenasie. Chciał Pan się odnieść.  
Kolejny mówca 
To znaczy ja tylko jedną kwestie chciałbym poruszyć. Szanowni Państwo. Już nie wdając się w ten 
spór dotyczący oczywiście w żadnym wypadku w kwestii budżetowych. Natomiast jest jeden tylko 
argument, który został podniesiony dotyczący tego uniemożliwienia przekazania skargi czy 



odpowiedzi na skargę na Panią Burmistrz. Ja tylko pragnę Szanowni Państwo zwrócić, że artykuł 54 
§2 PPSA mówi o 30 dniach od daty złożenia skargi. Niezależnie od oceny tego terminu czy on jest 
instrukcyjny czy nie instrukcyjny no to, jeżeli ja czytam uzasadnienie Pana Mecenasa Nieściora skarga 
wpłynęła 2 sierpnia 2021 roku plus 30 dni od 1 września. Więc nawet nie narzucając w żadnym 
wypadku mojej Szanowni Państwo woli nie woli czy jakikolwiek sugestii. Nie chciałbym tu niczego 
sugerować. A nawet gdybyśmy w dniu dzisiejszym przerwali te obrady, nie wiem do poniedziałku czy 
do wtorku to i tak mamy wszelkie terminy na przekazanie skargi zachowany, ponieważ ten termin 
upływa 1 września. Jakby tak sobie łopatologicznie liczyć tych 30 dni od dnia 2 sierpnia. To tak tylko 
propos tego jednego argumentu w pozostałym zakresie nie zabieram głosu. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
Tutaj już w moim imieniu trochę wyprzedził mnie Pan Radny Naftyński. Rzeczywiście ja miałam taką 
nieprzyjemną okoliczność współpracy z Komisją Budżetową. Na poprzedniej sesji przypomnę właśnie 
mając nadzieję, że Komisja Budżetowa zajmie stanowisko wobec mojego projektu czy pomysłu 
zmianę budżetu. Komisja prostu tego stanowiska nie zajęła, nawet nie dostała. Właśnie zgłosiłam się 
ze zmianą budżetu na Komisję Budżetową według tego schematu, który w tej chwili jest nam 
proponowany. Jakby niczego to nie dało. Komisja nie zajęła stanowiska wobec mojego pomysłu i tak 
musiałam go zgłosić na sesję jako swój własny wniosek Radnego. Więc jakby no pokazuje, że jednak 
no ta droga przez Komisję Budżetową nie zawsze była skuteczna. A jeśli chodzi o zaproszenie 
mieszkańców to na udział w komisji to przypomnę, że nie jest to niezgodne ze statutem, bo nic tam 
na ten temat nie ma żeby był zakaz zaproszenia mieszkańców na posiedzenia komisji. Natomiast było 
to niezgodne z pismem Pani Przewodniczącej na okoliczność obrad w okresie pandemii, o czym 
zostałam poinformowana tuż przed posiedzeniem komisji. Ale przyjęłam to do wiadomości, że skoro 
takie pismo Pani Przewodniczącej wyszło no trudno się mówi. Także to jeśli chodzi tyle o (...)  
Kolejny mówca 
To znaczy co? Spotykali się Radni stacjonarnie na komisji i nie mogli przyjść mieszkańcy?  
Kolejny mówca 
Znaczy Pan Przewodniczący w tej chwili powiedział, że podjął próbę zablokowania znaczy, że został 
poinformowany jakoś to zostało tak sformułowane o niezgodnym statutem, próbą zaproszenia 
mieszkańców na komisję. Więc jakby tylko wyjaśniam, że jest to chyba nieszczęśliwe sformułowane, 
bo oczywiście to nie chodzi o statut tylko pismo Pani Przewodniczącej, które przyjmuje do 
wiadomości, że takie rzeczywiście było.  
Kolejny mówca 
Ale rozumiem, że wtedy spotkania online? Proszę tak wyjaśnić żeby nie wybrzmiało to, że 
Przewodnicząca robi problemy, żeby mieszkaniec przyszedł na komisję.  
Kolejny mówca 
Chodzi o spotkania online. Oczywiście pismo Przewodniczącej dotyczyło spotkań online. No 
oczywiście. Że należy tam jakąś specjalną procedurę zachować. Więc jakby tutaj chodzi tylko o 
sformułowania, że to jest niezgodne ze statutem. Więc nie mam tutaj do Pani Przewodniczącej 
absolutnie nic. Chodzi tutaj to co powiedział Pan Przewodniczący Mateusz Krogulec. Natomiast przy 
okazji jak już jestem przy głosie to spróbuję złożyć wniosek do budżetu o wykreślenie wszystkich 
zmian, które ten budżet ze sobą niesie poza jedną. Mianowicie pozostawienie dotacji podmiotowej 
dla Centrum Kultury w Łomiankach. Tak chodzi oczywiście o Dni Dąbrowy. Całe miasto też oczywiście 
gdyby tam jest też Dąbrowa Zachodnia, Dąbrowa Rajska i Dąbrowę Równoległa przypomnę i 
oczywiście całą resztą budżetu możemy się zająć na nadzwyczajnej sesji, którą możemy też zwołać na 
wniosek Radnych. Tak? Tak mi się wydaję.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Dziękuję.  



Kolejny mówca 
Ja przyznam się szczerze zapomniałem w tej dyskusji, bo miałem się odnieść ad vocem do jakichś 
rzeczy ale to już nie będę kontynuował tych wymiany zdań. Jak chciałbym motywować tylko swoje 
wnioski dotyczące inwestycji na przyszły rok. Już wspomniałem dlaczego. Proszę o ich zdjęcie. Jeśli 
chodzi o zadanie 2018/23, czyli rozbudowa Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Brzegowej 
oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ulicy Wiślanej do Krajobrazowej. Na tym zadaniu specjalnie 
wpisywaliśmy na początku roku informacje o tym, że ma być odbiór częściowy, że Radzie Miejskiej 
zależy na tym żeby do odbioru częściowego prac na tym zadaniu. Pani Burmistrz zdecydowała się tak 
rozpisać przetarg żeby przetarg dopuszczał termin 350 na rewizację projektu i tam nie było mowy o 
tym odbiorze częściowym. Prosiliśmy o to dlatego, że mieszkańcom zależało na przeprowadzaniu 
konsultacji na rozmowach z projektantem, na spotykaniu się i na tym żeby jeszcze w tym roku został 
jeszcze zanim te terminy miną i zanim będziemy występować o ZRID-y i projekty. To wszystko trwa 
długo, Pani Burmistrz mnie nie słucha więc ja poczekam.  
Kolejny mówca 
Słucham Pana bardzo uważnie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. To ja kontynuuję jeśli Pani pozwoli. Chodziło o to, żebyśmy się spotkali, żebyśmy 
rozmawiali z mieszkańcami i żeby projektant już na tym etapie przygotowując jakieś koncepcję robił 
to w porozumieniu z mieszkańcami. Jeszcze zanim te długo trwające procedury się zacznie 
realizować. Bo, o których słyszymy i z których wynika ten długi termin realizacji. Znowu mnie Pani 
Burmistrz nie słucha.  
Kolejny mówca 
Ale Szanowny Panie, ja się nie zgadzam z Pana zdaniem.  
Kolejny mówca 
Dobrze, ale to może Pani zaczekać, aż ja skończę i wtedy Pani się wypowie, bo ja nie wiem czy to, że 
Pani powie coś Panu Wiceburmistrzowi to do mnie dotrze. Bo jak Pani się nie zgadza i mówi to Pani 
Wiceburmistrzowi to może Pan Wiceburmistrz ma do mnie potem zadzwonić i mi przekazać, że Pani 
jest na mnie wściekła? Bo to trochę tak wygląda. No właśnie no bo tak trochę robimy przedszkole. 
Więc możemy kontynuować w ten sposób, że ja będę do Pani mówił i Pani będzie mnie słuchać, a 
Pani potem się do mnie odniesie, czy nie? Możemy? To ja kontynuuje. Także zadanie 2018/23 miało 
zostać częściowo zrealizowane w tym roku. Nie zostanie zrealizowane z Pani wyborów, w związku z 
tym chciałbym zostawić te pieniądze na tym zadaniu po to żeby pokazać, że nie realizuje Pani 
budżetu zgodnie z tym jak Rada Miejska go uchwaliła. Zadanie następne, które chcą motywować, 
ogrodzenie działek gminnych. Rozumiem, że znowu do Pana Burmistrza. Ogrodzenia działek 
gminnych. Nie rozumiem dlaczego grodzimy działki za 150 000 złotych po to, żeby ktoś nie wyrzucał 
na nich śmieci. Pytałem wczoraj, bo zarzuca się nam, że nie przychodzimy na komisje i nie zadajemy 
pytań. Zadałem pytanie ile kosztuje sprzątanie tych działek. Pani Skarbnik nie była w stanie 
powiedzieć. Bo ja śmiem twierdzić, że ona nie kosztuje aż tyle żeby to uzasadniało ogrodzenie działki 
za 150 000, działki pustej. Nawet jeżeli założymy, że takie sprzątanie tej działki kosztuje 150 000 to 
wydamy te 150 000 w ciągu 10 lat. To starczy nam na sprzątanie działki na 10 lat. To co zasugerował 
Radny Etienne my tak naprawdę powinniśmy może zainwestować w foto pułapkę? Może 
powinniśmy lepiej wykorzystać monitoring, na który idzie kilka kilkaset tysięcy złotych co roku? Jest 
kilkanaście etatów w straży miejskiej na to żeby ten monitoring obsługiwać. Słyszałem o takiej akcji, 
że w Dąbrowie komuś ukradziono płot i ja nie wiem czy monitoring się w tym momencie sprawdził 
czy nie. Bo może to jest żonka, że on coś daje. Wykorzystajmy te narzędzia do tego żeby te śmieci się 
na tych działkach nie pojawiały. To jeśli chodzi o zadanie 2021/35 ogrodzenia działek gminnych za 
150 000. Zadanie 2019/01 to jest budynek komunalny. No nie udało się znowu z przetargu jak myślę. 
Dowiedzieliśmy się wczoraj na Komisji Budżetowej, że to 800 000, które zostaje z 2 000 600 są 
przeznaczone na Bagatela wymianę się na działce 3000 metrów. To niech każdy sobie w głowie 
policzy ile kosztuje metr. Powiedzmy, że kopiemy tylko metr na głębokość nie kopiemy głębiej. W 
związku z tym ile ta wymiana tego metra sześciennego ziemi będzie nas kosztowała? Za tą cenę za te 



800 000 spokojnie możemy kupić działkę w innym miejscu. Za tą cenę tam planujemy wybudować 
budynek komunalny 20 mieszkań po 20 metrów mniej więcej, z łazienkami na korytarzach. Może za 
te 800 000 trzeba kupić kontenery socjalne, które możemy postawić na przykład na jednej z tych 
działek, które teraz chcemy ogrodzić. Bo najwyraźniej one są nasze i może automatycznie zniknie 
problem ze śmieciami, bo mieszkańcy tych kontenerów socjalnych będą pilnować żeby tam nie 
wyrzucano śmieci. Taki kontener socjalny wysyłałem oferty kontenerów socjalnych do Pana 
Wiceburmistrza Bohdziewicza kosztuje od 30 000 złotych do 50 000 złotych za kontener. To jest 
mniejsza cena niż jak liczyliśmy przy przetargu na budynek socjalny, gdzie wychodziło po prawie 200 
000 za mieszkanie. Nie licząc ceny gruntu i nie licząc marży dewelopera. Następne rewitalizacja 
zadania 2021/36 to jest zadanie na przyszły rok.  
Kolejny mówca 
Czy my mówimy o zmianach do dzisiejszego projektu uchwały?  
Kolejny mówca 
Tak, to motywuje swoje zmiany.  
Kolejny mówca 
Dobrze.  
Kolejny mówca 
To już wszystko, bo pozostałe to są zmiany na przyszły rok i to już o tym mówiłem, że wprowadźmy 
je do budżetu przyszłorocznego jak będziemy rozmawiać o budżecie przyszłoroczny. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Zapytam czy Biuro Rady przygotowało 
wnioski merytoryczne do głosowania? Proszę. Przystępujemy do głosowania.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca czy mogę się odnieść ad vocem?  
Kolejny mówca 
Do?  
Kolejny mówca 
Do Pana Skoniecznego.  
Kolejny mówca 
Proszę.  
Kolejny mówca 
Chodzi mi tylko o jedną rzecz. Szanowny Panie Radny. Była petycja mieszkańców Łomianek Dolnych 
zaaranżowana przez Sołectwo Łomianek Dolnych z Pana bardzo aktywnym udziałem. Dostaliśmy 
wnioski mieszkańców i na podstawie zmian propozycji ustaliliśmy i mówiliśmy o tym na kilka sesji 
wstecz, że nie damy rady tego projektu zrobić w tym roku. Nie uwierzył nam Pan, przeforsował Pan 
zmiany natychmiastowe na sesji, a teraz Pan się obraża, że my jako Urząd Miejski i pracownicy 
merytoryczni mieliśmy rację. To jest Pana problem nie nasz. Nie przegłosuje Pan trudno. Mieszkańcy 
innych części gminy stracą, ale to jest Pana odpowiedzialność. Wszelkiego typu insynuacje, które Pan 
tutaj zapowiedział ja pominę milczeniem Panie Radny. Bo zawalczanie o jakieś historie, które Pan 
teraz przedstawił są walką dla walki. Ja Pana zacytuję rzecz, którą słyszało bardzo dużo osób. 
Jedynym Pana celem w tej kadencji jest cytat żeby Małgorzata sięgnęła dna. Szanowni Państwo. To 
wybrzmiało wśród świadków. Jeżeli Pan Radny Skonieczny ma jedyny cel w tym przedmiocie to ja 
Panu gratuluję odpowiedzialności bycia Radnym, bycia liderem, bycia kimkolwiek. Bo jeżeli My 
mówimy Panu o argumentach, przedstawione są argumenty na komisjach technicznych. Dlaczego 
nie możemy przyspieszyć projektowania ulicy Wiślanej? Szczególnie, że wpłynęła petycja od 120 
osób na temat tejże ulicy i procedujemy to we współpracy z Panem. A Pan nadal idzie w zaparte to ja 
niestety nie widzę rzeczywiście porozumienia z Panem, bo i tak Pan nie usłyszy argumentów 
pracowników merytorycznych. Tak to jest budżet kwestia przesunięcia (...)  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo. Głosujemy, proszę głosujemy. Jeszcze chcę Państwu przypomnieć, że (...)  



Kolejny mówca 
Ja chciałbym się odnieść, ponieważ padły zarzuty.  
Kolejny mówca 
Proszę Pana, chwileczkę głosujemy.  
Kolejny mówca 
Nie, nie możemy tego ten sposób zostawić. Ja proszę żeby Pani Burmistrz wycofała to co Pani 
powiedziała. To Pan powiedziała, bo to (...) Nie (...)  
Kolejny mówca 
Pani Burmistrz. Bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Ja już nic nie powiem.  
Kolejny mówca 
O to chodzi. Proszę Państwa przystępujemy do głosowania. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że 
pracownicy (...)  
Kolejny mówca 
Przepraszam bardzo, ale nie możemy w ten sposób... Ale nie możemy w ten sposób... Pani 
Przewodnicząca. Czy Pani chce zostać odwołana?  
Kolejny mówca 
Jeżeli taka będzie taka wola...  
Kolejny mówca 
Bo to się tak skończy, bo znowu Pani blokuje pracę Radnym.  
Kolejny mówca 
Proszę Pana. Ja myślę, że powinniśmy (...) Proszę posłuchać do końca. Pan cały czas mówi, proszę 
posłuchać do końca. Informuję Państwa, że o godzinie 22:00 kończy pracę Biuro Rady, albowiem z 
zgodnie z Kodeksem Pracy nie mogą pracować więcej jak 10 godzin. Proponuję Państwu, żebyśmy 
przerwali (...)  
Kolejny mówca 
Ale ja bym zakończył wypowiedź.  
Kolejny mówca 
Ale mogę skończyć?! Proszę Pana. Najpierw ja skończę, później Pan.  
Kolejny mówca 
Dobrze.  
Kolejny mówca 
Następnie przerwiemy sesję. Zrobimy absolutnie wszystko, wyznaczymy taki termin żeby nie uchybić 
terminowi przekazania do Sądu skargi, bo to w tym momencie jest również ważne. Natomiast 
zaproponujemy Państwu żebyśmy po przegłosowaniu tych zmian w budżecie przeszli do innych 
projektów, do innych uchwał. Dlatego żebyśmy mogli przyspieszyć pracę, ponieważ okaże się, że we 
wtorek czy w poniedziałek jak wyznaczymy kolejny termin znowu będziemy siedzieć do godziny 
10:00, nie skończymy, bo znowu Biuro Rady będzie musiało odejść. Proszę bardzo Panie Radny niech 
Pan skończy.  
Kolejny mówca 
Chciałem Pani Burmistrz przypomnieć, że ja powiedziałem, że król jest nagi na tym spotkaniu. 
Ponieważ dostała Pani tylko cztery głosy wotum zaufania. Pani sobie dopowiedziała coś więcej. Mi 
się nie chce z Panią sprzeczać. Nie jestem jak niektórzy inni, że będę się teraz w sądach z Panią bił, bo 
szkoda zachodu. Mam lepsze rzeczy do robienia. Ale król jest nagi, tak. Dostała Pani cztery głosy 
wotum zaufania, nie udzieliliśmy absolutorium i co Pani robi dalej? Pani nie próbuje naprawić relacji 
tylko Pani próbuje z nami ciągle walczyć. W związku z tym na tym skończę. Mam prośbę tylko 
żebyśmy zagłosowali w pierwszej kolejności wniosek Pani Agnieszki Zdunek, ponieważ ona jest dalej 
idący. Czy tak się stanie?  
Kolejny mówca 
Możemy. Przygotowany jest? Proszę Państwa. Jeszcze raz powtórzę to co w emocji było powiedziane 



przed chwilą. Po głosowaniu przerwiemy procedowanie nad uchwałą budżetową. Pani Skarbnik 
przygotuję zmiany, jeżeli przygotuje. Natomiast będziemy za Państwa zgodą głosować kolejne 
projekty uchwał żeby możliwie jak najwięcej w dniu dzisiejszym zrobić. Sesja zostanie przerwana do 
tego dnia żebyśmy tak jak powiedziałam wcześniej nie uchybili terminowi przekazania skargi do 
sądu. Zaczynamy głosowanie. Bardzo proszę, pierwszy wniosek Pani Radnej Agnieszki Zdunek.  
Kolejny mówca 
Pani Agnieszka zapomniała dopowiedzieć, bo my to konsultowaliśmy, że można prowadzić środki z 
podatków tak, jak Pani to zrobiła w bieżącym budżecie, w kwocie w takiej, jakiej są potrzebne.  
Kolejny mówca 
To nie zmienia faktu Panie Radny, że nie można wszystkich zmian zdjąć.  
Kolejny mówca 
To chodzi o to, żeby wziąć stary budżet ten, który teraz jest aktualnie ważny. Do niego dołożyć tą 
zmianę i można to przeliczyć. Myślę, że to jest w granicach możliwości.  
Kolejny mówca 
Panie Radny. Proszę mi wierzyć, że tak jak Pan mówi to tak nie jest.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa jest za wykreśleniem wszystkich zmian z wyjątkiem dotacji 
dla Centrum Kultury? Przepraszam, Pani Maria Zalewska, czy mogłaby Pani powiedzieć do 
mikrofonu? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Ja chciałam uprzedzić Radę, żeby nie było takiej sytuacji, że uchwalimy uchwałę, która będzie 
nieważna. Bo my nie możemy zmieniać deficytu i musimy zostawić taki sam. Czyli jeżeli 
wprowadzimy, że tylko dajemy dotacje na 120 000, to ona nie będzie się bilansowa, bo wszystkie 
inne zmiany wyrzucamy. Czyli w związku z tym nie ma się z czym zbilansować, zmieniłby się deficyt. A 
deficytu nie możemy zmieniać.  
Kolejny mówca 
W takim razie w świetle tej wypowiedzi żeby to było zgodnie z prawem zmieniam swój wniosek i 
poproszę o wprowadzenie takiej zmiany, że... No właśnie, żeby się zblilansowało. Na razie po prostu 
musimy zwiększyć dochody o te 127 000. Jak to zrobić? Z promocji tak? Z podatków dokładnie. 
Spróbować te 127 000 złotych dotacji dla Centrum Kultury przenieść z podatków czy zwiększyć 
dochody o to 127 000. Czy tak będzie poprawnie Pani Skarbnik? Pani Skarbnik, ja szukam drogi 
wyjścia z sytuacji. Jak zrobić żeby było to poprawnie, żeby można było wprowadzić dotacje dla 
Centrum Kultury.  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani Radna. Można albo zwiększyć dochody, albo dokonać zmian między wydatkami.  
Kolejny mówca 
Czyli zwiększamy dochody o 127 000 złotych, skąd? Z podatków? Z przewidywanych wpływów z 
podatków. Czy ma podać jeszcze rozdział? Czy to wystarczy.  
Kolejny mówca 
To ja rozumiem, że również Państwo nie chcecie wprowadzać dofinansowań, które dostaliśmy? Nie 
chcecie wprowadzać ulicy Sierakowskiej, na którą dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 
Dróg Samorządowych? Że to jest nieistotne, że 692 000 możemy sobie zaprzepaścić i stać nas na to. 
No proszę bardzo.  
Kolejny mówca 
Na następną sesję.  
Kolejny mówca 
Panie Radny. Trochę będzie za późno, ponieważ Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych jest roczny i 
w ciągu 12 miesięcy należy zakończyć całą inwestycje i oddać do użytkowania. Natomiast sama 
procedura przetargowa plus roboty, plus oddanie do użytkowania no wszystko rozciąga się w czasie 
tak? Także czas tutaj gra rolę, ale jest to decyzja Państwa.  



Kolejny mówca 
Jeszcze jedną rzecz Szanowni Państwo. Pani Hania właśnie podniosła bardzo istotną kwestię, 
dofinansowania zewnętrzne. Teraz proszę porównać propozycje Państwa Radnych do zmiany w 
budżecie, czyli bardzo prosimy o dotacje dla Centrum Kultury, bo koniecznie musimy zrobić Dni 
Dąbrowy. A co innego jest jeśli chodzi o dotacje zewnętrzną z Funduszu Dróg Samorządowych, które 
dostaliśmy właśnie informację, że taką dotacje dostaliśmy. To ja teraz się zwrócę do mieszkańców. 
Szanowni mieszkańcy. Wyciągnijcie wnioski sami. Albo dbamy o Gminę Łomianki, albo dbamy o 
własne rzeczy, własne podwórko. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa w tej chwili na ścianie jest głosowanie, które niestety musimy zakończyć. Tak 
wygląda program eSesja, że nie można w tej sytuacji anulować tego głosowania. Tak mi przedstawia 
to, taką informację mam od biura rady. W związku z tym proponuję Państwu, żebyśmy zamknęli to 
głosowanie poprzez jego zakończę tak, jak wytłumaczyła nam Pani radna Maria Zalewska. [dźwięk 
niezrozumiały] No jeżeli będziemy... O reasumpcji jeszcze porozmawiamy, jeszcze porozmawiamy w 
dniu dzisiejszym o reasumpcji. [dźwięk niezrozumiały] Jeżeli będzie Pan przeciwko, to będzie ważne. 
A macie Państwo pomysł, co zrobić, żebyśmy przeszli do następnego głosowania, skoro ten 
program...[kłótnia] Zapytam biuro rady, czy możemy anulować to głosowanie. Najlepiej byłoby 
anulować to głosowanie. Czy technicznie jest taka możliwość, żeby anulować to głosowanie? Pani 
radna Maria Zalewska nam wytłumaczy. [dźwięk niezrozumiały] No jest. No to zobaczę... No ale 
nawet jak się zapisze, to chyba [dźwięk niezrozumiały] Rozumiem, że udało się anulować.  
Kolejny mówca 
Ja może, żeby uspokoić sytuację, rzeczywiście wycofam ten swój wniosek, który powstał ad-hoc i tak 
będzie najlepiej, a chciałabym po prostu Państwu też wyjaśnić, skąd się ten wniosek wziął. Otóż jako 
mieszkańcy Dąbrowy ogólnie, czyli Zachodniej, Leśnej, Rajskiej i Równoległej jesteśmy troszeczkę 
postawieni pod ścianą, ponieważ jak Państwo wiedzą, w obecnych czasach zarządy osiedli nie 
otrzymują już funduszy, nie dysponują tymi funduszami ani złotówki. W związku z tym przyrzeczono 
nam, że urząd po prostu sfinansuje taką imprezę cykliczną Dni Dąbrowy, który od wielu, wielu lat się 
odbywa i nigdy nie było z tym problemów. No powiedzmy, z małym jednym wyjątkiem, ale dawało 
się to zrobić właśnie dlatego, że zarządy osiedli miały swoje fundusze i mogły jakby nimi 
dysponować. W tej chwili no jesteśmy trzymani za gardło, tak? Czyli jak nie będzie budżetu, nie 
będzie Dni Dąbrowy, na który już...  
Kolejny mówca 
Pani radna, wycofuje Pani ten wiosek, tak?  
Kolejny mówca 
To ja mogę wyjaśnić swoją motywację, żeby to nie było jasne, że to jest moje widzimisię, tak? Bo ja 
nie chcę, żeby to było coś, że ja coś, bo mi się tak podoba. Naprawdę wiele osób jest 
zaangażowanych, czy od dłuższego czasu przygotowani do tej imprezy i postawa urzędu, która jakby 
szantażuje nas, że jeśli nie zostanie uchwalony budżet, nie damy pieniędzy na Dni Dąbrowy. I taka 
jest niestety prawda i kulisy tego wszystkiego, także jeszcze takiej sytuacji nie miałam, może poza 
jednym razem, kiedy w taki sposób zostaliśmy jako mieszkańcy, jako organizatorzy szeregu imprez 
postawieni, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, przystępujemy do głosowania w kolejności zgłoszonych wniosków. Rozumiem, że pierwszy 
wniosek złożył Pan radny Etienne i brzmi... Czy jesteście Państwo sobie w stanie przeczytać sami na 
tabletach? Czy mam odczytać głośno? Kto z Państwa radnych jest za przesunięciem środków w 
wysokości 60000 zł... Panie radny Marcinie, proszę przeczytać.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, wnoszę o przesunięcie środków w wysokości 60000 zł z zadania inwestycyjnego 
2021/35 ogrodzenie działek gminnych pozostawiając na tym zadaniu 90 000 zł na zadanie 2020/33 
modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w 
urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Tym samym należy zwiększyć 



plan wydatków na tym zadaniu w 2021 roku do kwoty 65730 zł. W tej chwili na tym zadaniu jest 
5730 zł, a zabawka oczywiście, bo tu padały też pytania, będzie zabawką integracyjną, to znaczy 
zarówno dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak też dla osób w pełni sprawnych. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny mówca 
Głosujemy. Tomasz Henryk Dąbrowski, Mateusz Krogulec, Lena Niecikowska nie zagłosowała i radna 
Gawron. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek został 
przyjęty.  
Kolejny mówca 
Bardzo serdecznie dziękuję.  
Kolejny mówca 
Przechodzimy do wniosku drugiego. Zmniejszenia w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75-
075 promocja, § 43-00 kwota 150000 zł zwiększenia w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60- 
016 drogi publiczne, gminne, § 42-70 zakup usług remontowych, kwota 150000 zł. Kto z Państwa 
radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 9 głosów 
za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego głosowania. 
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o wykreślenie zmiany na zadaniu 2016/ 12 w 
budżecie. Radny Janusz Skonieczny, proszę o przeczytanie zadania.   
Kolejny mówca 
To jest zwiększenie wydatków na rok 2021 o kwotę 1065000 zł na zadaniu kompleksowa 
przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska na wykona 
ulicy Porzeczkowej lub Truskawkowej. Tak, jak mówiłem wcześniej, uważam, że to zadanie powinno 
trafić do przyszłorocznego budżetu i powinniśmy o zadaniach, które będą realizowane na przełomie 
roku, dyskutować przy okazji dyskusji na temat kształtu przyszłorocznego budżetu.  
Kolejny mówca 
Jeśli mogę powiedzieć, to dotyczy roku 2021 Panie radny, Porzeczkowa i Truskawkowa.  
Kolejny mówca 
A ja jeszcze jedną prośbę mam, ponieważ Państwo w przyszłym roku będziecie głosowali znowu nad 
absolutorium. Mam nadzieję, że wniosek do RIO będzie przygotowany odpowiednio, tylko właśnie 
szykujecie Państwo się chyba do tego, żebym rzeczywiście tutaj z Panią skarbnik i z urzędnikami 
miejskimi nie wykonała tego budżetu. Jeżeli taki jest wasz cel, no to rzeczywiście można 
pogratulować.  
Kolejny mówca 
Proszę o głosowanie. Radny Bartoszewski Piotr Bryk, Tomasz Henryk Dąbrowski, radny Krogulec. 
Jeszcze Agnieszka Zdunek. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 8 głosów za, 7 przeciw, 2 
wstrzymujące się. Wniosek został przyjęty przez radę. Proszę Państwa, te wnioski będzie musiała 
Pani skarbnik wprowadzić do projektu budżetu, zatem nie zrobi na pewno to w przerwie, którą 
byśmy teraz zaproponowali, będzie przerwa w dzisiejszych obradach sesji. Natomiast...  
Kolejny mówca 
Ja rozumiem, że to ma wpływ na głosowania mieć? Bo dotyczy to, czy coś wnosi do dyskusji 
merytorycznie? Bo jeżeli nie, to ja proszę, żeby Pani powstrzymała się od takich komentarzy.  
Kolejny mówca 
Ja nie wiem, co Pan chce przez to powiedzieć? Wie Pan co Panie radny? Jakaś naprawdę [dźwięk 
niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Albo skończmy głosowania.   
Kolejny mówca 
Jakie głosowanie? No już są wszystkie.  
Kolejny mówca 
Nie.   



Kolejny mówca 
Przepraszam bardzo. W takim razie osobiście przepraszam Pana Janusza Skoniecznego, [dźwięk 
niezrozumiały] jesteśmy tak zafiksowani, że jeszcze jeden. Przepraszam jeszcze raz. Jeszcze kilka. To 
przepraszam najmocniej. Głosujemy. Panie Januszu Skonieczny, oczywiście miał Pan rację.  
Kolejny mówca 
Zadanie 2018/ 23 rozbudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Brzegowej oraz 
ulicy Brzegowej na odcinku od ulicy Wiślanej do ulicy Krajobrazowej. Tutaj jest zmiana wykreślająca 
środki na tym zadaniu. Miał być odbiór częściowy projektu, nie został zaplanowany. Także proszę o 
zachowanie tych środków.  
Kolejny mówca 
Jeśli można, ja tylko wyjaśnię, że na tą dokumentację została zawarta umowa z terminem realizacji 
czerwiec 2022 i płatność jest po zakończeniu umowy i po zrealizowaniu całego dzieła i uzyskaniu 
pozwolenia. Także 2021 rok te środki nie będą wykorzystane, ponieważ czas trwania tych prac, to 
jest 350 dni i termin realizacji to jest czerwiec 2022, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Ale to Państwo tak zdecydowali. W budżecie było zapisane, żeby był odbiór częściowy. Państwo tak 
skonstruowali przetarg, żeby tego odbioru częściowego nie było.  
Kolejny mówca 
Nieprawda, robiliśmy to zgodnie ze sztuką, jeśli chodzi o prawo.  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 9 głosów za, 7 przeciw i 1 wstrzymujący się wniosek przeszedł. 
Proszę kolejny wniosek. Radny Janusz Skonieczny, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Tutaj konsekwentnie no to jest zadanie, w którym się w tym roku wyznacza tylko 10000 zł, natomiast 
ustala się realizację tego zadania na lata 2021/2022, gdzie wkładamy 510000 zł, czyli wkładamy 
pieniądze do przyszłego budżetu, to jest zadanie 2021/ 34 rozbudowa ulicy Żywicznej. To jest nowe 
zadanie w budżecie, które powinno zostać dodane do przyszłorocznego budżetu, te 10 000 zł 
prawdopodobnie nie zrobi dużej różnicy.  
Kolejny mówca 
Drobna uwaga, to zadanie było w budżecie, wyjęliśmy je tylko z kwartału ulic porządkując właśnie 
zapisy w budżecie, więc bardzo duża grupa ludzi czeka na przebudowę ulicy Żywicznej. Jeżeli nie 
możemy zrobić innej, chcieliśmy zrobić jeszcze w tym roku dokumentację. Skoro Państwo radni są 
przeciwni, to szanowni mieszkańcy, wiecie, komu podziękować, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Głosujemy proszę Państwa. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 8 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się 
wniosek nie przeszedł. Nie ma większości. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Pan radny Janusz 
Skonieczny mogę prosić?  
Kolejny mówca 
Tak, tylko... 2021/ 35, to jest grodzenie działek. Myślę, że możemy się obyć bez grodzenia działek za 
150 000 zł. Zadbajmy o to, żeby tam po prostu nie wyrzucano śmieci albo wykorzystajmy te działki na 
przykład na postawienie kontenerów socjalnych. [dźwięk niezrozumiały] Nie wiem, czy to jest duża 
różnica pomiędzy kontenerem socjalnym, a mieszkaniem 20 metrów, pokojem ze wspólną łazienką i 
kuchnią z 20 innymi osobami. [dźwięk niezrozumiały] I kontener też tego wymogi spełnia.  
Kolejny mówca 
Dziękuję Panu Skoniecznemu takie podejścia i nie mamy działek, na których możemy takie kontenery 
postawić.  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 10 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się wniosek został 
przyjęty. Przechodzimy do kolejnego. Radny Janusz Skonieczny mógłby przeczytać? Poproszę.  
Kolejny mówca 
2019/ 01 budowa budynku komunalnego. Tutaj zmniejszamy wydatki z 2600000 zł na 800 000 zł. 



Zostawiamy te 800 000 zł na tą wymianę gruntu bardzo drogą. Na tym się też należy zastanowić, czy 
to warto robić i tutaj uważam, że też należy zostawić te środki na zadaniu tak, jak były.  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że wyniku głosowania 11 głosów za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących się wniosek został 
przyjęty przez radę. Poproszę o przeczytanie.  
Kolejny mówca 
Zadanie 2021/36 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne, to jest jednostek zadań, które będzie miało 
ogromny wpływ na lata przyszłe. To jest zadanie, które wydaje mi się, powinniśmy brać pod uwagę, 
jak zresztą wszystkie inne, ale przy dyskusji na temat przyszłorocznego budżetu. Łączna kwota na 
tym zadaniu to jest 10 milionów złotych, to nie jest małe zadanie. W tym roku chcieliśmy tylko 50 
000 zł dołożyć do tego budżetu, ale to będzie skutkowało, że w latach następnych będziemy musieli 
też uwzględniać to, co zapiszemy w WPF. W związku z tym proszę, żeby tego zadania nie wkładać 
teraz do budżet. To jest rewitalizacja zabytkowej willi przy ulicy Pionierów 38. Też myślę, że może 
poczekać do dyskusji na temat nowego budżetu.   
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 10 głosów za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się wniosek został 
przez radę przyjęty. Kolejny poproszę.  
Kolejny mówca 
Zadanie 2017/05. Ona się nazywa budowa przedszkola wraz z placem zabaw, ale chodzi tak 
naprawdę o ogrodzenie działki za 60000 zł, działki obok Centrum Kultury i uzasadnienie mamy takie: 
przeznacza się środki na budowę, po pierwsze wprowadza się zadanie do budżetu. Środki przeznacza 
się na budowę ogrodzenia działki, na której planowane jest przedszkole w celu wyeliminowania 
dzikich wysypisk odpadów komunalnych i parkowania pojazdów. Ja nie rozumiem, dlaczego mamy 
działkę gminną obok Centrum Kultury grodzić po to, żeby mieszkańcy nie mogli na niej parkować. 
[dźwięk niezrozumiały] No to pozostaje do wyjaśnienia, czy to jest działka gminna w tej chwili.  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że wyniku głosowania 11 głosów za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących się wniosek został 
przez radę przyjęty. Następny poproszę.  
Kolejny mówca 
Zadanie 2021/ 38 to jest budowa nowego budynku ośrodka pomocy społecznej. Znowu uważam, że 
warto nad tą inwestycją się pochylić. Jednak powinniśmy o niej rozmawiać w ramach większej całości 
budżetu przyszłorocznego po to, żebyśmy teraz nie wkładali takiej inwestycji, która będzie miała 
skutki w latach następnych. To nie jest tutaj na tym zadaniu napisane, że to jest zadanie wieloletnie, 
ale przygotowujemy dokumentację, co będzie potem powodowało presję na radę, że mamy już 
dokumentację, w związku z tym realizujmy to zadanie w pierwszej kolejności, więc musimy się 
zastanowić, co my chcemy realizować w pierwszej kolejności i na to skierować środki.  
Kolejny mówca 
Jasne, a pracownicy OPS-u niech mieszkają w tym baraku, znaczy niech pracują w tym barku do 
końca świata i jeszcze dłużej, bo Pan nie zgadza się na przygotowanie projektu, a potem właśnie 
rozmów na ten temat. Mamy pieniądze teraz, możemy je wydać właśnie na zaprojektowanie tegoż 
budynku, ale Pan uważa inaczej, a pracownicy OPS-u niech w takich warunkach pracują, jak pracują 
do tej pory, czyli w barakach, które są nawet nie zalegalizowane. Gratuluję Panu tego pomysłu  
Kolejny mówca 
Dlaczego Pani burmistrz zabiera głos w trakcie głosowania?  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania... Przepraszam, Mateusz Krogulec? Dobrze. Stwierdzam, że 
wyniku głosowania 9 głosów za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące się wniosek został przed radę przyjęty.  
Kolejny mówca 
Nie pozwoliliście Państwo wypowiedzieć się pracownikom merytorycznym, więc muszę Państwu 
tym, którzy nie uczestniczyli w komisjach, powiedzieć, na czym polega właśnie ta zmiana w budżecie. 
[dźwięk niezrozumiały]  



Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny, czy jest jeszcze jeden wniosek?  
Kolejny mówca 
Ad vocem do tego, co Pani powiedziała, Pani burmistrz. Nie oznacza to, że ja chcę, żeby... Teraz 
mamy na to czas. Rozumiem, ale to dlaczego my budżetu nie możemy planować sensownie, tylko jak 
planujemy budżet, to mówimy: nie mamy na nic pieniędzy, musimy ciąć tyle i tyle pieniędzy, tyle i 
tyle inwestycji i nic się nie da zrobić. A potem nagle przychodzi marzec i potem mówimy: nie 
możemy tych inwestycji, bo do końca roku ich nie zrobimy. Bo jak właśnie tą Wiślaną na przykład. 
Nie zrobimy jej, bo w marcu już się za krótko i nie możemy zacząć planować budżetu od stycznia tak, 
żeby te inwestycje można było realizować i brać odpowiedzialność za to, co Państwo się zobowiązali 
wykonać. No w tej chwili próbujemy czyścić budżet z niezrealizowanych inwestycji po to, żeby Pani 
burmistrz potem mogła powiedzieć, że na 100% zrealizowany budżet. Tak robiliśmy w zeszłym roku, 
30 grudnia jeszcze rysowaliśmy tarczę tam, gdzie Państwu udało się trafić. Przesunęliśmy ją tak, żeby 
można było prawie 100% pokazać budżetu.  
Kolejny mówca 
Świetnie, nie róbmy nic, żeby Pan mógł mi udowodnić, że sobie nie radzimy. Uwaga, przypominam, 
że jest COVID, nadal obowiązują nas pewne zasady COVID-owe. Mamy [dźwięk niezrozumiały] na 
rynku, jeśli chodzi o stal i całą resztę. Proszę porozmawiać z producentami, z wykonawcami robót i 
przypominam, ulica Wiślana najpierw musi mieć kanalizacje, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek w tej 
Wiślanej zrobić, ale Pan tego do wiadomości nadal nie przyjmuje.  
Kolejny mówca 
Na panelu proszę Państwa jest kolejne głosowanie.  
Kolejny mówca 
Przeprasza, ale ja... Czy rozumiem, że... Wiślana musi mieć kanalizację, żeby przygotować projekt 
ulicy? Bo o tym rozmawiamy.  
Kolejny mówca 
Bierzemy pod uwagę Państwa uwagi Panie radny...  
Kolejny mówca 
Ale przed chwilą Pani powiedziała, że nie można tego zadania zrealizować, bo kanalizacja musi być, 
ale kanalizacja miała być budowana od, jeśli dobrze pamiętam, czerwca tego roku, miała być bita 
łopata i coś tam się chyba dzieje w tym temacie.  
Kolejny mówca 
Oczywiście, że się dzieje, bo postaramy się zrobić najlepiej jak możemy, ale nie mamy wpływu na 
cenę stali, na wykonawców, na możliwości zatwierdzenia projektu w powiecie. Szanowny Panie 
radny, radzę wyjść poza swój kawałek podłogi i ulicę Wiślaną i zorientować się, jak wyglądają 
przetargi, jak wyglądają uzgodnienia projektów i całej reszty. Naprawdę radzę popatrzeć trochę 
szerzej, niż na czubek własnego nosa.  
Kolejny mówca 
To ja proponuję, żebyśmy zaczęli... Proponowałem to już przy okazji przetargu na śmieci, gdzie 
dopłaciliśmy 400000 zł za to, że mamy wykonawcę, który w ciągu dwóch godzin odpowie na 
zgłoszenia reklamacyjne. Kolejny wykonawca zaproponował termin 24 godzin. To było 400000 zł. 
Także może rzeczywiście przyjrzyjmy się temu, jakie mamy procedury przetargowe. Może zacznijmy 
robić aukcje? Może zacznijmy rozmawiać z wykonawcami do tego, żeby ceny obniżać i uzyskiwać 
lepsze terminy, negocjować z nimi warunki? Myślę, że to gdzieś tam jest w zakresie naszych 
możliwości. Może się powinniśmy spotkać rzeczywiście i porozmawiać, jak to lepiej zorganizować, 
jeżeli sobie Państwo nie radzicie.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, na panelu jest... Nie, wystarczy już. Proszę Panią burmistrz, już przeciągamy. Nie, no 
to nie dyskutujemy już, przechodzimy do następnych... Proszę Państwa, na panelu... [dźwięk 
niezrozumiały] Na panelu jest kolejny projekt, kolejny wniosek, natomiast Pan radca prawny chciałby 



się odnieść do tego wniosku. Panie mecenasie, bo tu są wątpliwości, czy jest procedowanie zgodne z 
prawem. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Z mojej strony tylko jedna uwaga szanowni Państwo, bo tak naprawdę przeprocedowanie tego 
wniosku będzie oznaczało przyjęcie projektu uchwały wraz ze wszystkimi zmianami przegłosowanymi 
przed chwilką przez Państwa. Natomiast jak wskazała i Pani skarbnika, a Pani przewodnicząca jakieś 
tam pewnie z pół godzinki temu, żeby to formalnie przeprocedować, to trzeba to wprowadzić. W 
związku z powyższym propozycja jest taka, żebyśmy tego już nie głosowali [dźwięk niezrozumiały] nie 
przyjmowali uchwały jako całości, pracowali nad kolejnymi uchwałami, przerwali tą sesję, nie wiem, 
o godzinie 21:00 czy tak, żeby też pracownikom dać możliwość tego odpoczynku kodeksowego i 
spotkali się ponownie, nie wiem, poniedziałek, wtorek, czy kiedy tam już Państwo podejmą decyzję. 
Tak, aby rzeczywiście tą uchwałą budżetową i WPF-owską móc przeprowadzić i przeprocedować 
prawidłowo. Bo przyjęcie tego, to będzie oznaczało tak naprawdę przyjęcie uchwały wraz ze 
zmianami.  
Kolejny mówca 
Co się wydarzy? [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Czy mogę prosić o opinie Panią radną Marię Zalewską?  
Kolejny mówca 
Ja myślę, że tu siedzi Pani skarbnik i tu powinna Pani skarbnik powiedzieć.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę Pani radna.  
Kolejny mówca 
No nie wiem, mam wątpliwość, dlatego że jeżeli to się nie zbilansuje, no to by się zmieniał deficyt, 
czyli by była taka sama sytuacja, jak przy tej poprzedniej, bo zmiany są na plus i na minusy i trzeba 
zobaczyć, czy to się zbilansuje.  
Kolejny mówca 
A teraz do Pani skarbnik. Pani skarbnik, naprawdę czasami może dla oddechu powie ktoś inny to, co 
chciałaby Pani wypowiedzieć, wtedy jest może inaczej odbierane, może spokojniej. Dobrze, 
rozumiem, że nie głosujemy tego? Szanowni Państwo radni, czy wobec dwóch opinii głosujemy to, 
czy nie? Do państwa należy.  
Kolejny mówca 
Czy można? Złożyłem wniosek. Złożyłem wniosek, czy mogę?  
Kolejny mówca 
Nie widzę. Jaki wniosek? O, jest. Wniosek formalny Marcin Etienne, radny Marcin Etienne, bardzo 
proszę.  
Kolejny mówca 
Ja chciałbym złożyć wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach. Jednocześnie, jeśli ta 
przerwa przejdzie, byśmy nie procentowali nad uchwałą budżetową i WPF-em. Jeśli ten wniosek 
przejdzie, chciałbym również zawnioskować o to, byśmy procedowali przynajmniej nad tymi 
projektami uchwał, które nie niosą za sobą żadnych skutków finansowych, a kilka takich uchwał jest. 
Przez to dzisiaj przeprocedujemy to, co jest do przeprocedowania, natomiast na następnej wszystkie 
finansowe projektu uchwał. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Przerwę oczywiście ogłosimy, bo to już wynika z całej tej sytuacji, natomiast przychylam się do 
wniosku formalnego radnego Marcina Etienne i proponuję Państwu, żebyśmy przyjęli wniosek o 
przerwę w obradach oraz oprocentowanie kolejnych projektów uchwał po to, żeby Na dokończonej 
sesji można było tylko i wyłącznie rozmawiać i procedować nad projektem. Tak, proszę.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, to ja wykasuję swój wniosek.  



Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo Panie radny, bardzo dziękuję. W takim razie przygotowujemy... Pan mecenas chce 
coś powiedzieć? Proszę.  
Kolejny mówca 
Znaczy szanowni Państwo, tylko jedna uwaga, taka porządkująca. Jeżeli przegłosujemy przerwę w 
obradach, no to przegłosujemy przerwę w ogóle w obradach i zamykamy na dzień dzisiejszy prace. 
Natomiast jak rozumiem, tutaj intencją Pana radnego było to, żeby przerwać pracę nad tym 
projektem uchwały, przekazać ten projekt uchwały do Pani skarbnik celem dalszego, czy naniesienia 
odpowiedniego tych wszystkich uwag, które Państwo wnieśli i [dźwięk niezrozumiały] uwzględnienie 
Państwa stanowiska wyrażonego w dniu dzisiejszym, procedować nadal nad kolejnymi punktami 
porządku obrad i w momencie, w którym uznamy, że już wyczerpaliśmy możliwości z dnia 
dzisiejszego, wtedy padnie formalnie wniosek o przerwę w obradach powiedzmy do wtorku do 
jakiejś godziny tak, abyśmy mogli wrócić do tego porządku obrad i punktów pozostałych 
niezrealizowanych w dniu dzisiejszym. No zakładamy, że tam trzydziestu paru uchwal w dniu 
dzisiejszym nie podejmiemy, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Pan mecenas wyraził w 100% moje intencje.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę o przygotowanie wniosku do głosowania. Przygotowuję już do głosowania biuro rady 
tekst, przegłosujemy. Jest przygotowane. Proszę Państwa, głosujemy. Bardzo proszę o przeczytanie 
treści wniosku. Biuro rady mogę prosić? Może ja jednak? Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie 
wniosku o przerwanie procedowania nad projektem uchwały budżetowej i WPF-em celem 
uwzględnienia przegłosowanych wniosków w tekście uchwały budżetowej i WPF. Kto jest za, kto jest 
przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 17 głosów za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się rada wniosek przyjęła. Proszę Państwa, teraz zrobimy 15 minut przerwy. Po 
przerwie przystąpimy do procedowania nad kolejnymi projektami uchwały, natomiast chciałabym się 
zapytać Pani skarbnik, czy są takie projekty uchwał, które z uwagi na przerwę w procedowaniu nad 
uchwałą budżetową, nie powinny być i mogą być teraz wywoływane? Nie ma. Czyli po przerwie, 15 
minut przerwy, po przerwie idziemy dalej z kolejnymi projektami uchwał. Jest 11 osób, dobrze. 
Proszę Państwa, zamykam... Nie, nie zamykam, dlatego żeśmy [dźwięk niezrozumiały] Przechodzimy 
do punktu 5, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach. Uprzejmie informuję, że ze względu na ochronę danych 
osobowych chronione dane nie będą wyczytywane, pozostaną w aktach w dokumentach. Proszę 
przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Panią Mariolę Niecikowską o przedstawienie 
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, szanowni Państwo. Uchwała na skargę na bezczynność Ośrodka Pomocy 
Społecznej była już procedowana 20 maja 2001 roku na sesji. Została ta uchwała uchylona przez 
Wojewodę Mazowieckiego, ponieważ zawierała nie wyczerpujące uzasadnienie i po rozbudowaniu 
tego uzasadnienia bardzo proszę Państwa o jeszcze raz procedowanie tego projektu uchwały. Jeżeli 
Państwo chcecie o przeczytanie uzasadnienia, jestem w stanie to zrobić, tylko ostrzegam, że jest 
bardzo długie, w związku z tym... Jeszcze dopowiem, że w dniu 23 sierpnia tego roku komisja 
podtrzymała pierwotną decyzję o bezzasadności skargi i jest to ujęte również w uzasadnieniu. Czy 
Państwo sobie życzą?  
Kolejny mówca 
Mamy wszyscy w materiałach uzasadnienie obszerne. Każdy chyba przeczytał. Otwieram dyskusję. 
Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania 
głosu przeczytam Państwu projekt uchwały i poddamy go pod głosowanie. Uchwała Rady Miejskiej w 
Łomiankach w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łomiankach na podstawie przywołanych przepisów Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co 
następuje: uznać skargę Pani skarżącej na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach za 



bezzasadny. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach do poinformowania 
skarżącej o sposobie załatwienia sprawy. Integralną częścią uchwały stanowi jej uzasadnienie. Kto z 
Państwa jest za przyjęciem skargi jako bezzasadnej, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od 
głosu. Zamykamy głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 1 przeciw, 3 
wstrzymujące się rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach. Zamykam punkt 5 porządku obrad, przechodzimy do punktu 
szóstego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. Proszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Panią Mariolę Niecikowską o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Kolejny mówca 
W dniu 23 sierpnia 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opiniowała skargę na działanie 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. Wyżej wymieniona skarga została 
zaopiniowana za bezzasadną 4 głosami na czterech obecnych członków komisji. Czy Państwo sobie 
życzycie o przeczytanie uzasadnienia? Uzasadnienie jest również wyczerpujące.  
Kolejny mówca 
Ja tylko, jeżeli mogę jedną uwagę? Uzasadnienie komisji będzie stanowiło integralną część uchwały, 
tak zostało skonstruowane. Państwo to uzasadnienie, które otrzymaliście, otrzymaliście w wersji 
szczątkowej. Tego środka brak w postaci właśnie uzasadnienia komisji.  
Kolejny mówca 
Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Miejska w 
Łomiankach uchwala, co następuje: uznać skargę Pana skarżącego na działanie dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach za bezzasadny. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej 
do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Integralną częścią uchwały stanowi jej 
uzasadnienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnym jest za uznanie 
skargi za bezzasadnej, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Zamykamy 
głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się rada 
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łomiankach. Zamykam punkt 6 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Łomianki. Bardzo proszę Pana Tomasza Cajkowskiego, prezesa Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dobry wieczór szanowni Państwo radni. Wydaje mi się że króciutko. Powiem tylko, z czego wynika ta 
zmiana do samego regulaminu, który oczywiście dzisiaj nie jest procedowany, tylko dzisiaj 
procedowany jest projekt regulaminu, który będzie jeszcze opiniowany przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i dopiero po opinii wróci do Państwa ten regulamin do 
zatwierdzenia. Więc tak, podstawą do zmiany już docelowo regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki była zmiana 19 września ubiegłego roku w 
sprawie budowlanym. Nowe prawo budowlane całkowicie zmieniło jakby podejście do kwestii 
samego jakby procesu budowlanego, między innymi objęte zostały też zmiany w wykonywaniu 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych. I o ile uzasadnienie nie odnosi się jakby do poprzedniego projektu, 
bo jest to nowy projektor, to tylko powiem, co się zmieniło w stosunku do poprzedniego regulaminu. 
W paragrafie drugim ustawa została zaktualizowana o nowy dziennik ustaw. Największe zmiany z 
kolei mamy w paragrafie 15, 16 i 19. W paragrafie 15 zostały ograniczone pewne zapisy dotyczące 
warunków przyłączenia, które są zapisane wprost w ustawie, więc nie było sensu ich jakby powielać i 
żebyśmy nie wracali za każdym razem przy każdej zmianie prawa do tego, więc zostało to w sposób 
uszczuplony. Więcej jest po prostu zapisu w ustawie. Paragraf 16. Z kolei tutaj było zapisane, że 
przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni wydaje wnioski o warunki przyłączenia. Po nowelizacji ustawy 
te terminy zostały zmienione, czyli teraz mamy do 21 dni na wydanie warunków technicznych dla 
zabudowy jednorodzinnej, do 45 dni w pozostałych przypadkach. Tutaj ponownie, żeby nie zmieniać 



za każdym razem, gdy się zmieni tutaj ten zapis, a on się dosyć często te terminy ulegały zmianie, 
więc termin 30 dni został zamieniony na stwierdzenie, że wydajemy warunki przyłączenia w 
terminach przewidzianych w ustawie. Z kolei w paragrafie 17 była jedna zmiana. Usunięto dwa 
pierwsze ustępy dotyczące powiązania niejako możliwości wykonywania przyłączy czy dostępu do 
usług wodno-kanalizacyjnych w odniesieniu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych. Nie było delegacji ustawowej, żeby taki zapis dalej powielać, więc został 
usunięty. I w paragrafie 19 w punkcie dotyczącym odbiorów technicznych został usunięty zapis 
dotyczący tego, że wykonujemy przyłącze zgodnie z dokumentacją techniczną. Dzisiaj dokumentacja 
techniczna czy projekt techniczny budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego nie jest wymagany, 
dlatego sam zapis dotyczący powiązania odbioru z dokumentacją projektową został usunięty. I to są 
w zasadzie jedyne zmiany istotne, które zostały wprowadzone do projektu, czy w nowej wersji 
projektu regulaminu się pojawiły.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Proszę członka Komisji Technicznej Pana Tomasza Dąbrowskiego o przedstawienie 
opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Na posiedzeniu Komisji Technicznej z dnia 23 sierpnia Komisja Techniczna zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie przy obecności trzech członków komisji. Dwa głosy za, 1 wstrzymujący się.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby 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 uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Łomianki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Radny 
Janusz Skonieczny. Proszę Państwa, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 16 
głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się rada przyjęła uchwałę. Zamykam punkt 7 porządku 
obrad, przechodzimy do punktu 8.  
Kolejny mówca 
Dziękuję Państwu radnym.  
Kolejny mówca 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z 
dotychczasowym najemcom, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od dnia 1 
września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Proszę Panią Ewelinę Kordek dyrektora Centrum 
Dydaktyczno- Sportowego o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dobry wieczór Państwu. Projekt uchwały dotyczy pomieszczeń znajdujących się na terenie 
Integracyjnego Centrum Dydaktyczno- Sportowego w Łomiankach w części dydaktycznej budynku. Są 
to pomieszczenia, które wynajmuje liceum i w związku z tym, że do 31 sierpnia jest obowiązująca 
umowa z powiatem warszawskim zachodnim, dyrektor Marek Wiśniewski złożył podanie o 
przedłużenie umowy najmu na dotychczasowych warunkach. Kwota czynszu wynosiła 9810 zł 
miesięcznie. Umowa najmu obowiązywałaby do 31 grudnia ze względu na to, że od 1 stycznia 2022 
roku gmina Łomianki przejmuje liceum.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Pana Tomasza Dąbrowskiego przedstawiciela Komisji Technicznej o przedstawienie 
opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja Techniczna na posiedzeniu z dnia 23 sierpnia bieżącego roku przy obecności trzech członków 
komisji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie głosami 3 za.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Radny Janusz Skonieczny. [dźwięk niezrozumiały] Proszę, radny 
Janusz Skonieczny.  



Kolejny mówca 
Rezygnuję z głosu.  
Kolejny mówca 
Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciałby 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowych najemcom, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od 1 września 2021 do dnia 31 grudnia 2021, kto 
jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że wyniku głosowania 16 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących się rada przyjęła uchwałę. Zamykam punkt 8 porządku obrad, 
przechodzimy do punktu dziewiątego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 
Łomianki. Bardzo proszę Panią naczelnik wydziału edukacji, Panią Jadwigą Idziaszek o przedstawienie 
projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo radni, przygotowany projekt uchwały został opracowany na podstawie przepisów 
karta nauczyciela, który daje możliwość organowi prowadzącemu szkoły określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 
stanowiska kierownicze w szkole. Obecnie obowiązującą uchwałą jest uchwała z 2016 roku 
zmieniona uchwałą z 2017 roku, w której były określone zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla 
dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz stanowiska kierownicze, jak kierownika świetlicy, czy 
kierownika biblioteki. Natomiast proponujemy tutaj wprowadzić zapis dotyczący stanowiska 
wicedyrektora przedszkola. Zgodnie z prawem oświatowym art. 101 przedszkole liczące co najmniej 
sześć oddziałów lub posiadające oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, lub w których co 
najmniej dwa udziały pracują dłużej, niż 10 godzin dziennie może być w tych przedszkolach 
utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. Natomiast zasady dotyczące pozostałych 
stanowisk kierowniczych pozostają bez zmian tak, jak w obecnie obowiązujących uchwałach. 
Powyższa zmiana umożliwi dyrektorowi przedszkola nr 2, w którym jest obecnie 7 oddziałów, w 
przypadku utworzenia stanowiska wicedyrektora przyznanie właściwego wymiaru godzin zajęć. 
Dodam tu jeszcze, że powyższa uchwała była uzgadniana ze związkami zawodowymi, z Niezależny 
Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, jak również z ZNP, region Warszawa, Bielany, 
Żoliborz, Łomianki. Solidarność nie zgłaszała uwag, natomiast ZNP zaopiniowała projekt pozytywnie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Pana Marcina przewodniczącego Komisji Społecznej o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja Społeczna przy czteroosobowym składzie pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała ten projekt 
uchwały. W czteroosobowym składzie na 5 osób zasiadających w Komisji Społecznej. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. 
Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Łomianki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w 
wyniku głosowanie 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się rada uchwałę przyjęła. Zamykam 
punkt 9 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr 17/ 147/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 roku w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki. Pani naczelnik.  



Kolejny mówca 
Konsekwencją wprowadzonej, przyjętej przez Państwa, za co dziękuję, poprzedniej uchwały jest 
druga uchwała, gdzie jak już mamy wprowadzone stanowisko wicedyrektora przedszkola, to należy 
mu określić granicę wysokości dodatku funkcyjnego, także dokonujemy zmiany w paragrafie 8 
regulaminu dodatku dla nauczycieli i dodatek funkcyjny będzie mógł być przyznany w granicach od 
20 do 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 karty 
nauczyciela. Tak, jak poprzednia uchwała, ta również była opiniowana przez związki zawodowe, 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i i ZNP podobnie jak poprzednio, jeden 
związek nie zgłosił uwagi, drugi zaopiniował pozytywnie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Pana Marcina Etienne, przewodniczącego Komisji Społecznej o przedstawienie 
opinii komisji.  
Kolejny mówca 
I również w tym przypadku przy tym projekcie uchwały członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowali ten projekty.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. 
Wobec tego zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje od 
odgłosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się rada 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały numer 17/143/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 
Łomianki. Zamykam punkt 10 porządku obrad, przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami działającymi na terenie gminy Łomianki. Bardzo proszę Pani naczelnik.  
Kolejny mówca 
Obecnie obowiązuje uchwała z 2013 roku, na podstawie której są prowadzone działania nadzorcze 
nad właśnie żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. Sprawdzane są warunki i jakość 
świadczonej opieki, również zgodność wpisywanych danych do rejestru żłobków i sprawozdawczość, 
natomiast w uchwale z 2013 roku znajdowały się zapisy tylko dotyczące warunków i jakości 
świadczonej opieki. Chcemy te zapisy uporządkować i wprowadzi zgodnie z obowiązującym prawem. 
Natomiast prosimy jeszcze, znaczy dokonujemy zmiany takiej, żeby kontrole były przeprowadzane co 
najmniej raz na 2 lata, w obecnie obowiązującej uchwale mamy co roku i podczas nowo zakładanej 
placówki działania kontrolne w obecnie obowiązującej uchwale robimy w przeciągu dwóch miesięcy, 
natomiast tutaj chcemy wydłużyć czas do trzech miesięcy. To nie znaczy, że pracujemy opieszale, 
tylko chodzi nam o to, że czasami w zależności od tego, w jakiej to jest porze roku, ten okres 
potrzebny nam jest troszeczkę do wydłużenia. Natomiast w przypadku kontroli co 2 lata chodzi nam 
o to, że podczas tych kontroli, które przeprowadzamy, nie ma nieprawidłowy jakiej, które by 
pociągały za sobą konsekwencje takie, że trzeba by zamknąć daną placówkę. Są to jakieś drobne 
nieścisłości, które są szybciutko naprawiane. Natomiast w przypadku, gdy mamy wiedzę o jakichś 
nieprawidłowościach, to i tak możemy w każdym wejść na kontrolę do takiej placówki i sprawdzić.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Pana Marcina Etienne, przewodniczącego Komisji Społecznej o wyrażenie opinii 
komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, również w tym przypadku komisja jednogłośnie przy czteroosobowym składzie 
pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrali głos? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania 



głosu zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na 
terenie gminy Łomianki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w 
wyniku głosowania 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę. Zamykam 
punkt 11 porządku obrad, przechodzimy do punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łomianki na rok szkolny 2021-2022. Pani 
naczelnik, proszę.  
Kolejny mówca 
To jest taka uchwała, którą od dwóch lat, jak się zmieniło prawo oświatowe, musimy podejmować na 
każdy rok szkolny, żeby móc dokonywać zwrotu kosztów dowozu dzieci przez rodziców. Robimy to 
na podstawie prawa oświatowego, na podstawie wzoru, do którego nam jest właśnie niezbędna 
określenie, jaki jest średnia cena jednostki paliwa na terenie naszej gminy. Zrobimy takie rozeznanie 
na podstawie średnich cen paliwa w stacjach benzynowych na terenie naszej gminy, takie stacje są 
dwie, przy stacji paliw Auchan i przy... Tak, przy Lipi. 2 takie mamy w przypadku benzyny i oleju 
napędowego, natomiast gaz jest tylko przy stacji Auchan.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Bardzo proszę Pana przewodniczącego Komisji Społecznej o wyrażenie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja społeczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie? Nie widzę, w takim 
razie przychodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się 
wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
się rada podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łomianki na 
rok szkolny 2021/ 2022. Zamykam punkt 12 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 13. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem 
stołecznym Warszawa. Pani naczelnik.  
Kolejny mówca 
To jest taka uchwała podobnie jak w ubiegłym roku. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty 
na wniosek rodziców jesteśmy zobowiązani zorganizować naukę religii, ponieważ jest to taki punkt 
katechetyczny Kościoła Chrystusowego w RP społeczności chrześcijańskiej północ siedzibą w 
Warszawie. Podpiszemy na mocy tej uchwały porozumienie z miastem stołecznym Warszawa dla 
organizacji nauki religii dla jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 2 z 
oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Pana przewodniczącego Komisji Społecznej Marcina Etienne o przedstawienie opinii 
komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja Społeczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Otwieram listę mówców. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Wobec braku chętnych 
do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem stołecznym Warszawa? Stwierdzam, 
że w wyniku głosowania 15 głosów za, jeden głos przeciw, 0 wstrzymujących się rada uchwałę 
podjęła. Zamykam punkt 13 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 14. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej numer 2 z oddziałami 
dwujęzycznymi imieniem Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ulicy Partyzantów 31 od obowiązku 
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. Proszę Pani naczelnik o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Tak, jak Państwo decydujecie o obniżaniu pensum dyrektora, tak samo w kompetencjach rady jest 



zwolnienie z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, które dany dyrektor będący również nauczycielem realizuje z dziećmi. Następuje to na 
wniosek dyrektora, Pani dyrektor Małgorzata Kaczorowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 złożyła 
taki wniosek i stąd jest projekt tej uchwały. Uzasadnienie do tego wniosku jest takie bardzo 
szczegółowe. Tak Państwu tutaj napisałam, Pani dyrektor będzie realizowała różne projekty, 
innowacje pedagogiczne, wprowadzić klasy dwujęzyczne, w związku z tym, żeby właściwie 
sprawować i nadzór pedagogiczny, i spakować również funkcję dyrektora zasadne jest zwolnienie 
Pani dyrektor z realizacji pensum, które przy liczbie oddziałów w jej szkole, czyli planowanych 25, 
zostało określone na 3 godziny. Po przyjęciu tej uchwały będzie realizowała tylko funkcję jakby 
dyrektorską bez pracy z dziećmi bezpośrednio na zajęciach, bo nadzór pedagogiczny nadal będzie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Jaka jest opinia Komisji Społecznej Panie radny Marcinie Etienne?  
Kolejny mówca 
Jednogłośnie pozytywna.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie 
przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Radny Janusz 
Skonieczny jeszcze. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 16 głosów za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z 
oddziałami dwujęzycznymi imieniem Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ulicy Partyzantów 31 od 
obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Zamykam punkt 14 porządku obrad, przechodzimy do punktu 15. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/ 64/ 19 Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy 
Radzie Miejskiej w Łomiankach. Pani naczelnik dziękuję, już Pana burmistrza poproszę. [dźwięk 
niezrozumiały] Tak? To bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, poproszę teraz o to, byście ocenili trzy projekty pod rząd, które są podobne do 
siebie. One dotyczą dwóch statutów jednego regulaminu trzech ciał doradczych, które powołaliśmy 
w 2019 roku i minął dostatecznie długi czas, żeby zweryfikować funkcjonowanie tych statutów i tych 
regulacji. Każde z tych gremium odbyło na ten temat dyskusje, zostały wypracowane w każdym z 
tych gremiów troszkę inne propozycje, chociaż część z nich jest wspólna, jest podobna. Jeżeli chodzi 
o pierwszy z tych dokumentów, to dotyczy on Rady Oświatowej i dlatego chciałem, żeby Pani 
naczelnik jeszcze też uzupełniła moją wypowiedź. Dostaliśmy w maju... Wszystkie zresztą te 
dokumenty były już gotowe w maju i ze względu na natłok innych ważnych zadań musiały poczekać, 
więc z tego powodu mimo, że nie jest to najważniejsza na świecie rzecz, to jednak prosiłbym, 
żebyśmy to dzisiaj mogli rozpatrzyć, więc jeżeli chodzi o ten pierwszy dokument dotyczący Rady 
Oświatowej, to w maju wpłynął do urzędu taki dokument wypracowany przez tą radę oświatową 
zaopatrzony w takim mail, w którym przewodniczący Rady Światowej informuje, że w dniu 
dzisiejszym na posiedzeniu Rady Oświatowej przyjęto jednogłośnie projekt regulaminu. Było to 
omówione na posiedzeniu Komisji Społecznej. O najważniejszych zmianach poprosiłbym Panią 
naczelnik, żeby powiedzieć krótko.  
Kolejny mówca 
Tutaj, jak pisałam w uzasadnieniu, zresztą tutaj wypracowała to Rada Oświatowa i ten projekt został 
przedstawiony na wniosek Rady Oświatowej. Zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 1g, określony 
jest skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej, w którym dodano zapisy dotyczące ustania 
członkostwa w Radzie Oświatowej w przypadku radnego Rady Miasta oraz zapisy dotyczące 
odwołania członka Rady Oświatowej w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w 
posiedzeniach rady, jak również dokonuje się zmian załącznika numer 2 określającego regulamin 
działania Rady Światowej, w którym dodano między innymi zapisy dotyczące wyboru i zasad 
sekretarza, odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Oświatowej, składania przez 



członków rady wniosków formalnych oraz ich wyszczególnienie, jak również prowadzone zapisy 
dotyczące pracy zdalnej. Tak w skrócie.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę Pana Marcina Etienne przewodniczącego Komisji Społecznej o przedstawienia opinii 
komisji.  
Kolejny mówca 
No więc tak, Pani naczelnik pełniła podwójną funkcję na Komisji Społecznej. Z jednej strony jako 
pracownik urzędu, z drugiej strony jako członek Rady Oświatowej reperowała zmianę w 
przygotowanym statucie. Komisja Społeczna nie zajęła stanowiska, to znaczy wszystkie osoby, 
wszyscy obecni członkowie komisji, 4 osoby wstrzymały się od głosu przy tym projekcie uchwały. Ja 
osobiście wniosłem dwie uwagi, miałem dwie wątpliwości co do zapisów zawartych w projekcie. 
Pierwszy dotyczył organizowanych spotkań online posiedzenie rady, ale nie chodziło tutaj o to, że 
sposobem tych spotkań, czy też jakąś możliwością będą spotkania zdalne, a jedynie scedowanie 
ogólnie na urząd obowiązku przygotowywania tych spotkań. Moje wątpliwości dotyczą tego i 
właściwie mam pewne podejrzenia, że organizacja o tych spotkań będzie zajmowało się biuro rady, 
które już dziś jest bardzo obciążone pracą. Są to 2 panie, pracownicy biura rady, które zajmują się nie 
tylko sprawami stricte związanymi z obsługą Rady Miejskiej, ale również obowiązki innymi, 
wynikającymi z pracy urzędu. Stąd dołożenie jeszcze dodatkowo na przykład dyżurów przy rejestracji 
danych spotkań online, wyłączaniu tej rejestracji, w ogóle asyście przy obsłudze spotkań online no 
wiemy, jak to się odbywa. To znaczy my radni wiemy, jak to się odbywało teraz, gdy odbywały się 
komisje i sesje Rady Miejskiej w trybie online. Te panie zawsze towarzyszyły tym spotkaniom i no 
były od samego początku do samego końca. Moje wątpliwości dotyczą tego, że byłby to dodatkowy 
obowiązek, który spadłby na biuro rady. To była pierwsza wątpliwość. I druga wątpliwość moja, 
wyrażona na komisji dotyczyła zapisu, który nie istnieje w innych statutach, moim zdaniem nie musi 
w ogóle istnieć, dotyczący niejawnych posiedzeń. Uważam, że to wynika z przepisów nadrzędnych, 
natomiast zamieszczenie takiego wpisu, umieszczenie go w statucie może powodować tak powiem 
to zbyty rychłe odwoływanie się do tego przepisu. Są przepisy RODO, są przepisy inne, które regulują 
kwestie, kiedy dana sesja Rady, czy dana komisja może być utajniona i kto za to jest odpowiedzialny 
za utajnienie takiego posiedzenia. To była druga moja wątpliwość. W efekcie przeszliśmy do 
głosowania, ja Pani naczelnik w tym miejscu od razu bardzo serdecznie dziękuję za omówienie 
wszystkich projektów uchwał. W tym miejscu przeszliśmy do zaopiniowania i wyniku tego wszystkie 
osoby, wszyscy członkowie komisji wstrzymali się od głosu jakby nie zajmując stanowiska i cedując 
na radnych Rady Miejskiej do podjęcia ostatecznej decyzji. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę Panie burmistrzu.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, krótka odpowiedź do wątpliwości zgłoszonych przez Pana radnego. Obsługą Rady 
Światowej zajmuje się Wydział Edukacji, nie biuro rady. Nie ma takiego zamiaru, żeby obciążać biuro 
rady jakimikolwiek czynnościami z tym związanymi. Wydają się, że zapis, który mówi o tym, że urząd 
się tym zajmuje, daje największą swobodę w wykorzystaniu najmniej obciążonych pracowników, a 
nie dekretowanie, czy przesadzanie tego, że jakaś komórka na stałe będzie zawsze musiała to robić. 
Jeden z informatyków, drugi z informatyków może to robić, możemy poprosić o to informatyka ICDS-
u i tak dalej. Wydaje mi się, że zostawienie takiej swobody jest chyba zasadne i tylko będzie sprzyjało 
lepszej obsłudze, a nie gorszej. Jeżeli chodzi o zasadność tego wpisu, który Rada Oświatowa 
zaproponowała, który wymyślił. Jeżeli chodzi o ocenę tej zasady, to prosiłbym Pana mecenasa.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie zasadności, ja mogę się co do legalności wypowiedzieć. 
Tego typu zapis jest możliwy, jest dopuszczalny, chociażby także Rada Miejska może utajnić swojej 
obrady, jeżeli proceduje w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach. Ja rozumiem, że ten zapis jest 
stosowany po pierwsze wyjątkowo, po drugie tym wentylem bezpieczeństwa jest to, że to jest w 
formie uchwały rady, czyli nie, że przewodniczący sobie utajnia obrady, natomiast w przypadku Rady 



Oświatowej wyobrażam sobie jakieś nadzwyczajne tematy, zagadnienia bardzo trudne, dotyczące 
dyscypliny pracy w jakichś placówkach oświatowych, gdzie rzeczywiście kwestia tej tajności szeroko 
pojętej byłaby wskazana, ale zakładam, że na raczej to są takie rozwiązania nadzwyczajne, ale 
formalnie dopuszczalne.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Marcin Etienne ad vocem.  
Kolejny mówca 
Znaczy ja chciałbym odnieść się do tego, co powiedział Pan burmistrz. Ja rozumiem, że te słowa 
wypowiedziane, że Wydział Edukacji... Pani naczelnik prawdopodobnie nie jest zbyt szczęśliwa, że 
padły te słowa tutaj podczas sesji, ale rozumiem, że te słowa i tą wypowiedź możemy traktować jako 
wiążącą, że nie będzie tą sprawą zajmowało się biuro rady. Co do drugiej mojej wątpliwości i 
odpowiedzi. No ja to zawsze staram się unifikować w miarę możliwie wszelkie przepisy, żeby nie było 
tak, że jedne statuty mają, jedne komisje mają zapisy, w regulaminach pracy inne nie. Dobrze byłoby 
stosować te same standardy, natomiast w przypadku Rady Młodzieżowej czy w przypadku Rady 
Seniorów tutaj te zapisy nie istnieją, a wiadomo, że nic by się nie stało, gdyby taki zapis nie istniał. 
Rada tak, czy siak mogłaby utajnić, chyba że się mylę, chyba że nie mogłaby utajnić podejmując w 
głosowaniu decyzje. Tak, będziemy omawiali przypadek jakiegoś mieszkańca, którego dane 
musielibyśmy ujawnić, jakiegoś ucznia na przykład w przypadku Rady Oświatowej, gdzie chcielibyśmy 
jednak z wyłączeniem jawności o danym uczniom porozmawiać. Czy mogłaby to zrobić bez tego 
zapisu Rada Oświatowa? Czy musi być zdaniem Pana mecenasa taki zapis? Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
I tu jest Szanowni Państwo o tyle problem, że Rada Oświatowa nie ma chociażby ustawy 
samorządowej tak szeroko rozbudowanej, bo Państwo macie w ustawie tak naprawdę pewne 
postawy do utajnienia. Tutaj tak prawdę powiedziawszy, jeżeli mielibyśmy do czynienia z sytuacjami 
jakimiś bardzo wrażliwymi dotyczące relacji nauczycieli, dzieci, sytuacji jakichś bardzo takich 
poważnych w szkołach, no tutaj jednak rzeczywiście należałoby wskazać wprost taką wyjątkową 
podstawę do utajnienia tak, aby mi ktoś, kto miałby złe intencje, nie, że na przykład na takim 
posiedzeniu powiedział nie, pokażcie mi podstawę prawną, dlaczego utajniacie, bo jak mi nie 
pokażecie, a jako pewna forma organu administracji działacie na podstawie w granicach przepisów 
prawa, to nie macie prawa utajnić, ja mam być obecny przy wszystkim, o czym dyskutujecie, co 
mogło być niezgodne z dobrem dzieci, z dobrem szkoły, z dobrem oświaty, więc w tym konkretnym 
przypadku, no w przypadku Rady Młodzieżowej ciężko byłoby szukać takich tematów, które 
rzeczywiście mogłyby wywiązać się z jakimiś utajnieniami, natomiast w tym konkretnym przypadku 
nadzwyczajnie tego typu sytuacje należałoby dopuścić i stworzyć podstawę prawną. Jak rozumiem, 
sami członkowie Rady Oświatowej dostrzegli taki problem, bo chyba ten projekt pochodzi właśnie od 
nich. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Pan mecenas jest przy głosie, od razu bym dopytał tylko, czy takimi przepisami, na które Rada 
Oświatowa mogłaby się powołać, nie są przepisy RODO?  
Kolejny mówca 
Przepisy RODO dotyczą danych osobowych poszczególnych osób. Natomiast ja tutaj mówię bardziej 
o sytuacji, w której byśmy opisywali różnego rodzaju sytuacje, różnego rodzaju konteksty takie, które 
mogą pojawiać się na gruncie i na płaszczyźnie z systemu oświaty i funkcjonowania placówek 
oświatowych, więc w mojej ocenie ogólne odwołanie się do zapisów o charakterze RODO-wskim 
byłoby niewystarczające.  
Kolejny mówca 
Króciutkie uzupełnienie. Proszę Państwa, w dotychczasowej treści tego regulaminu był zapis 
nakazujący pełną jawność, stuprocentową wszystkiego, więc dlatego jest prowadzony ten dodatek, 
żebyśmy mogli zastosować to, o czym mówi Pan mecenas.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Michał Naftyński.  



Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, z dużym zaskoczeniem słucham tego, co mówi Pan wiceburmistrz mówiąc 
szczerze, bo mówi o tym, że to jest bardziej duży projekt zmiany zastanowienia się urzędu nad tymi 
trzema jednostkami. Ja mam zupełnie inne wrażenie. Jeśli chodzi o ten regulamin, to ten regulamin 
został przyniesiony przez dwie osoby z Rady Oświatowej i było tłumaczone, że to jest ich oddolna 
inicjatywa. To była pani, która reprezentuje ICDS i pani, która reprezentuje dyrektorów przedszkoli. 
Proszę Państwa, ja po prawie dwuletniej mojej obecności w Radzie Oświatowej jako przewodniczący 
poddaję w wątpliwość sensowność działania tego organu. Znaczy moim zdaniem ten projekt, który 
jest przedstawiony, to jest większa całość i patrząc się na te uchwały, ja dzisiaj nawet nie zostałem 
poproszony o to, żeby powiedzieć, jak zaopiniowała te uchwały Rada Oświatowa. Mam tutaj 
podpisane protokoły, nikt nie zapytał o to. To pokazuje, na ile ten organ jest rzeczywiście potrzebny. 
Słucham? [dźwięk niezrozumiały] No, ale dzisiaj jak gdyby nie zostało to... Wielokrotnie było 
wcześniej... Wiceprzewodniczącym Wawer czytał to. Znaczy proszę Państwa, te uchwały, które mam 
w ręku, są... Znaczy komisja Rada Oświatowa nie ma sensu, żeby ich w jakikolwiek sposób 
konsultował, nawet ich nie konsultuje. Pytanie o cenę benzyny jest pytaniem, na które nikt z nas nie 
potrafi odpowiedzieć. Tego typu uchwały są przesyłane do Rady Oświatowej, żeby ona je 
zaopiniowała. W moim mniemaniu Rada Oświatowa nie konsultuje rzeczy, które są najważniejsze, 
czyli na przykład ja pytając burmistrza Gawdę o to, co się dzieje w sprawie liceum, nie jestem 
włączany, Rada Oświatowa nie jest włączana w kwestie, co się dzieje w liceum. Jest zarzucana 
różnymi uchwałami, których nie jest w stanie przeczytać, nie jest w stanie zająć stanowiska. Te 
uchwały są gotowe i w nich nie można nic zmienić. To jest fasadowa, to jest wrażenie, że to jest 
konsultowane. To nie jest konsultowane. Drugą kwestią jest to, że rada w większości składa się z 
osób, które są w sposób formalno- służbowy powiązane z gminą, z Urzędem Gminy, tak? Tak się 
złożyło, że na pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu ku niezadowoleniu chyba urzędu ja 
zostałem wybrany jako przewodniczący i w pierwszym regulaminie rada nie zawarła punktu, który 
mówi o tym, jak można odwołać przewodniczącego. Nie było tam takiego punktu, nie ma w obecnym 
brzmieniu tego regulaminu możliwości odwołania mnie z funkcji przewodniczącego. W tej chwili ten 
projekt, który się pojawił u mnie jako przewodniczącego, mimo że nikt nie mówi, że coś nie gra, to 
wszystkie uchwały, cokolwiek jest przenoszone, jest dyskutowane, natomiast ja, mnie Państwo już 
znacie. Wiecie, że drążę. Jedna z Rad Oświatowych dotyczyła liceum, na którym liście zaproszeni, byli 
zaproszeni goście. Ja lubię wszystko transparentne i wiele moich pytań jest niewygodnych. Na 
ostatnich sesjach pytałem się o możliwość ewaluacji pracy nauczycieli, wariacji pracy dyrektorów, 
kontaktu z nauczycielami. Pytanie, jak mi się pracuje z dyrektorami, to są bardzo niewygodne pytania 
i moim zdaniem to jest też kwestia, że rozmawiamy o utajnieniu pewnych rzeczy. Dla mnie ten 
projekt uchwały jest do odrzucenia w całości do kosza. [dźwięk niezrozumiały] Zmieniłem zdanie 
Panie burmistrzu, zastanowiłem się dokładniej, a potem, co Pan powiedział dzisiaj, że to jest tak 
naprawdę Państwa plan, dlaczego Pan nie przyszedł do mnie, nie powiedział: mamy pomysł na 
uchwałę, tylko przyszły osoby nie mówiąc o tym, że trzeba coś zmienić, tylko przyszły mówiąc o tym, 
że no Panie Naftyński. To, że Pan robi spotkania na własnym zoomie, to chyba nie jest zbyt dobre. To 
trzeba byłoby jakoś usystematyzować. I mamy już gotowy projekt nowego regulaminu. Ja byłem 
zdziwiony osobiście, ale ok, dyskutujemy, procedujemy, zadałem kilka pytań. Natomiast zacząłem się 
zastanawiać, dlaczego w tej organizacji na przykład nie ma nikogo z Centrum Kultury. W niektórych 
przypadkach uważam, że powinno być narzucone przez Radę Miasta to, żeby głosowania odbywały 
się tajnie, bo jeśli ktoś jest tak naprawdę w pełni uzależniony finansowo od urzędu, to jak może 
głosować przeciw? Jak może mieć jakiekolwiek uwagi? Włączanie tam zewnętrznych ludzi 
zaczęliśmy. Jedna, jedyna tak naprawdę uchwała, która została procedowana przez Radę Oświatową, 
może rzeczywiście ona miała sens, to było to 120 000 zł na szkolenia dyrektorów i nauczycieli. To 
była jedyna rzecz. Natomiast ja w tej chwili odbieram tą zmianę w regulaminie, przede wszystkim 
jest jeden najważniejszy punkt, że na wniosek czterech osób z rady można odwołać 
przewodniczącego To załatwia temat. Więc moim zdaniem zastanówcie się Państwo, do czego ma 
wam służyć ta Rada Oświatowa, bo jeśli ma służyć do tego, że będzie stwarzała wrażenie, że Urząd 



Miasta konsultuje cokolwiek w sprawie oświaty, to moim zdaniem to jest bez sensu. Znaczy to jest 
działanie, które stwarza pozory. Rada Oświatowa nie jest... Ja na przykład jako przewodniczący nie 
mam możliwości kontaktu bezpośrednio z wszystkimi dyrektorami. Mam możliwości kontaktu i 
spotkania się z wszystkimi przewodniczącymi rad rodziców. Mamy jedną osobę, która jest 
reprezentantem przewodniczących rad rodziców i ona jak gdyby kontaktuje się, czy jest to 
zapośredniczona komunikacja. Jest generalnie bardzo utrudniony dostęp do jakichkolwiek 
informacji. Dowiaduję się pokątnie, dowiedziałem się, że jakiś audyt był robiony w jakiejś szkole, czy 
Państwo wiecie coś na ten temat, że w szkole był jakiś audyt robiony i coś sprawdzano za pieniądze 
publiczne? Czy wiemy o tym, jakie były wyniki tego? Nie wiemy. Więc masa tych rzeczy, które są 
krytycznie ważne dla nas, które na przykład decydowały o zmianach, innowacjach w tym uczeniu, czy 
zmianach związanych z tym, że nauczyciele będą mieli bardzo atrakcyjną pracę, czy będziemy 
budować szkoły. W te kwestie Rada Oświatowa [dźwięk niezrozumiały] nie jest zaangażowana. Rada 
Oświatowa jest zaangażowana w kwestie, ile będzie kosztowała benzyna i czy Pani dyrektor może 
być zwolniona ze swoich obowiązków nauczycielskich, żebym mogła pełnić jedną funkcję. Każda z 
tych uchwał, proszę się przyjrzeć, dostała 100% poparcie rady, każda. Więc ja sobie przeczytam tylko 
głosowanie nad tymi czterema uchwałami, przeprasza, ośmioma. Dziewiąta to była ta, która 
dotyczyła rozpatrzenie projektu uchwały, której nie poddałem pod głosowanie zdalne, ja to dostałem 
i dostałem cztery osoby, zagłosowały za. Ja się wstrzymałem i wstrzymał się jeszcze jeden pan, który 
jest osobą niezależną. Przeczytam, jakiego maila dostałem. Szanowni Państwo, wydawało się, że 
Rada Oświatowa zaczyna intensywnie i merytorycznie pracować. Nic z tego, nie spotykamy się od 
kilku miesięcy, szkoda. W sprawie uchwał nie ma możliwości zapoznania się z argumentami przyjęcia 
proponowanych rozwiązań. Dla Rady Miasta nasz głos o niczym nie decyduje i nie rozstrzyga. Moje 
stanowisko w sprawie, wstrzymuję się od głosu w sprawie wszystkich proponowanych uchwał. To 
jest tak, że jeśli wy Państwo radni nie wymyślicie, jak Rada Oświatowa ma wam pomagać, bo to też 
jest konflikt na linii ja i Pani burmistrz. To, że jesteśmy w konflikcie systemowym, to widać. Nikomu 
nie trzeba tego tłumaczyć. Jeśli ja widzę, że przychodzą rzeczy, które nie są konsultowane, 
kilkakrotnie odmawiałem zajęcia stanowiska, odmawiałem wprowadzenia tego od obrady, bo 
uważam, że to jest bezsensowne, no to jak gdyby musicie się zastanowić, czego oczekujecie od rady. 
Czy to będzie kolejne ciało, które będzie klepało wszystko i będzie kolejna podkładka, czy to będzie 
jakiekolwiek ciało, która będzie wnosiło coś merytorycznego, które będzie kreowało w gminie 
jakąkolwiek atmosferę do zmiany oświaty. Przypominam, że wydatki oświatowe, to jest ogromna 
część budżetu. Mamy w tej chwili większość szkół, które pracuje na dwie zmiany. Mamy nowe szkoły, 
które się budują, mamy nowych mieszkańców i o tym nie rozmawia Rada Oświatowa. Nie 
rozmawiamy o tym, rozmawiamy o rzeczach, które są najbardziej istotne, więc ja zapraszam Państwa 
do odrzucenia w całości tego projektu uchwały i zostania przy tym, co jest, bo w tym regulaminie, 
który w tej chwili jest, w zupełności rada może dalej funkcjonować i dalej pełnić takie funkcje, jakie 
pełniła. Jeśli Państwo chcecie ją rozszerzać, to możemy o tym rozmawiać, wy radni, bo to jest jak 
gdyby ciało, które wspiera radę, a nie wspiera Panią burmistrz. Natomiast jeśli ten projekt przejdzie, 
to ja będę się zastanawiał też jak gdyby nad złożeniem wniosku o uchylenie w całości tej uchwały z 
dnia 25 kwietnia 2019 roku, żeby nie robić szumu, żeby po prostu tej rady nie było, bo naprawdę nie 
jest potrzebna. Pani naczelnik ma swoje zadania, ma ich dużo i dołożenie jeszcze kolejnej formalnej 
pracy, która nie przynosi żadnych merytorycznych efektów, dla mnie jest błędem, jest 
marnotrawstwem czasu. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Pani naczelnik, chce Pani się odnieść?  
Kolejny mówca 
Znaczy jeśli mogę, nie chciałabym tu robić polemiki z Panem przewodniczącym Rady Oświatowej 
Naftyńskim, natomiast chciałabym tylko zwrócić uwagę, że to, że Rada Oświatowa opiniuje projekty 
aktów prawnych, to jest tylko jednym z zadań, które należą do Rady Oświatowej. Natomiast 
pozostałe działania, oczywiście rada się może tymi zajmować, ale uważam, że to przede wszystkim 
zależy od Pana przewodniczącego, który powinien może zwoływać rady. To, że się nie spotykamy tak, 



jak napisał jeden z członków rady od kilku miesięcy, to jest chyba z winy Pana przewodniczącego, 
który nie zwołuje posiedzeń Rady Oświatowej. To, że nie mogliśmy się spotkać i zaopiniować, jak 
mieliśmy ustalone, że spotykamy się przed posiedzeniami sesji Rady Miejskiej, nie spotkania. To ja 
tylko tyle.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński ad vocem. Znaczy ja się odniosę do Pani naczelnik. Jak gdyby tutaj nie mam 
żadnych uwag, no bo Pani naczelnik realizuje swoją funkcję. Ja tylko powiem, że no na przykład ja się 
trochę wycofałem można powiedzieć, znaczy w tej chwili projekt, który był najważniejszy i który miał 
się odbywać, to był projekt prowadzony przez Panią wiceprzewodniczącą rady Panią dyrektor 
Pelczarską, który dotyczył regulaminów i czekałem... Ja jest członkiem tego zespołu, czekałem na 
zwołanie zebrania roboczego i na tym zebraniu mieliśmy pracować i stwierdziłem, że skoro w 
czerwcu było dużo pracy, bo koniec roku, czekałem na jakikolwiek sygnał. Bez tego sygnału ja 
prowadziłem moje rozmowy, które dotyczyły kwestii, bo miałem rozpoznać jednak, jak można zrobić 
ewaluacje oświaty w gminie i rozmawiałem na ten temat. Natomiast okres wakacyjny 
potraktowałem, że czekamy na działania Pani dyrektor, które miały dotyczyć... Ona jako lider tematu, 
bo tak się podzieliliśmy, miała to pociągnąć i była cisza na ten temat, więc jak gdyby no czekałem na 
głos. Jeśli pojawi się jakikolwiek sygnał, że trzeba coś robić, ja bez zbędnych uwag organizuję 
spotkania, najchętniej ze względu na COVID organizuję online, korzystam z mojego własnego 
oprogramowania i jak gdyby w tej kwestii nie ma żadnych kłopotów. Mieliśmy dyskusję z Panem 
prawnikiem, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne, ale no przepraszam bardzo, ja też nie mogę 
organizować, znaczy ja nie jestem śledczym. Nie będę chodził, nie będę węszył po gminie i rozmawiał 
z nauczycielami, co się dzieje nie tak w szkole, tak? Jakie się rzeczy dzieją. Mieliśmy sytuacji z 5 na 
spotkaniach, gdzie tak naprawdę dwie osoby, jedna z pań, która byłą nauczycielką z jedynki, a 
obecnie reprezentuje radę rodziców, miała odwagę zajmować stanowisko, mówić pewne rzeczy. 
Druga pani też jak gdyby odważnie mówi, ale cała reszta proszę Państwa, dla mnie to jest trochę 
farsa i powtarzam. Ten regulamin ma jeden cel, Naftyński ma przestać być przewodniczącym Rady 
Oświatowej. To jest najważniejsze, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radna Joanna Zabłocka.  
Kolejny mówca 
Ja mam taką zupełnie przepraszam, merytoryczne pytanie. Co znaczy nieusprawiedliwiona 
nieobecność na posiedzeniu rady? Jakie są kryteria tej usprawiedliwionej albo nieusprawiedliwionej? 
Wobec szpitalu niemożność połączenia się? No różne są przyczyny niezależne od, nie wiem, wypadek 
samochodowy, no nie wiem, naprawdę. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Proszę.   
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, znaczy są pewne rzeczy, które jeśli chodzi o pracę rady, no niektóre osoby na 
przykład w ogóle nie uczestniczyły, tak? Czy dwie osoby wybrane nie pojawiały się na posiedzeniach i 
w zasadzie nie były aktywne i sugestią było, żeby w jakikolwiek sposób je motywować. Jedna pani w 
końcu złożyła rezygnację, pojawiła się druga pani w zastępstwie, więc jakby to jest dla mnie 
zrozumiałe i pewne kwestie można rozwiązać, ale do tego nie potrzeba naprawdę zmieniać 
regulaminu, żeby Rada Oświatowa mogła funkcjonować. Rada Oświatowa jest ciałem, który doradza. 
Nadmierna formalizacja tego, a ten regulamin wprowadza w formalizację. Też moim zdaniem nie 
służy niczemu, bo ludzie zaczynają się zniechęcać, jeśli to jest wszystko pakowane formalizmem. To, 
co dla mnie byłoby najważniejsze, to przy tym składzie, który jest rady, to jest kwestia prowadzenia 
tajnych głosowań, bo nie tajne obrady, tylko tajne głosowanie mogą pokazać, jak rzeczywiście 
członkowie rady popierają bądź nie popierają pewne rozwiązania. I to jest dla mnie najważniejsze. 
Powtarzam się, ale proszę Państwa, większość rady jest w podległości służbowej względem Pani 
burmistrz, dziękuję.  



Kolejny mówca 
Radny Witold Gawda. Przepraszam, Panie burmistrzu.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, krótko chciałbym się odnieść do niektórych tez. Wydaje mi się, że w Radzie 
Oświatowej jest wiele bardzo pozytywnej energii, jest kilka fajnych rzeczy które to gremium 
spowodowało. Zespół Pana Andrzeja Perego wypracował moim zdaniem bardzo ciekawe rozwiązania 
związane z dokształcaniem nauczycieli z samopomocą i tak dalej. Były na początku takie spotkania, 
nie wiem, typu burza mózgów czy typu refleksja na temat kierunku oświaty. To jest bardzo 
pozytywne i konstruktywne gremium. No to troszkę kontrastuje z opiniami, które słyszymy od Pana 
przewodniczącego i jest tu jakiś problem rzeczywiście do rozwiązania. Ja bardzo sobie cenię 
możliwość korzystania z opinii osób, które zasiadają w Radzie Oświatowej i wydaje mi się, że 
jesteśmy na dobrej drodze. No każde początki mają swoje jakieś problemy, ale uważam, że jesteśmy 
jak na najlepszej drodze do tego, żeby to było bardzo cenne gremium i dla Rady Miejskiej, i dla 
urzędu, więc nie zgadzam się z tym tonem oceny tego gremium. Zgadzam się, że są tam jakieś 
problemy organizacyjne, które powodują, że może nie wszystko działa tak, jak trzeba, ale to wszystko 
jest do naprawienia.  
Kolejny mówca 
Ad vocem proszę.  
Kolejny mówca 
Panie burmistrzu, to nie są problemy organizacyjne. To są problemy merytoryczne i proszę przejrzeć 
uchwały, które są zgłaszane do Rady Oświatowej do zaopiniowania. I będzie Pan wiedział, że te 
uchwały, te problemy to nie są problemy, które w jakikolwiek sposób Rada Oświatowa może 
cokolwiek z nimi zrobić. Gdyby te problemy dotyczyły... Gdyby Pan burmistrz przyszedł do rady 
wcześniej, powiedział, że ma Pan burmistrz pomysł na przejęcie liceum, to to by był dowód na to, że 
chce Pan współpracować, chce Pan badać opinię, natomiast Rada Oświatowa o tym, że Łomianki 
przejmują liceum, dowiedziała się z kuluarowych rozmów tu jak gdyby na posiedzeniu. Nie 
dowiedziała się od Pana burmistrza. Na moje pytanie rzucone poza aulą dotyczącą tego, czy 
zostaniemy w jakikolwiek sposób włączeni w proces tworzenia tego nowego kształtu liceum, 
usłyszałem odpowiedź odmowną, że na tym etapie nie. Więc pytanie jest, do czego jest ta rada, bo 
chyba nie do tych uchwał, które mamy tutaj w ręku? I Rada Oświatowa ma wspierać Radę Miasta, a 
nie urząd.  
Kolejny mówca 
Wszystko jedno. Jedno i drugie.  
Kolejny mówca 
Nie jest wszystko jedno, nie jest jedno i drugie, bo jesteśmy w tej chwili... Proszę Państwa no, nie 
oszukujmy się, jesteśmy w konflikcie systemowym. Czy Państwo nie widzicie tego, co się dzieje? 
Dzisiaj rozmawialiśmy... Nie, rada i urząd. Dzisiaj rozmawialiśmy o prawniku dla radnych, bo radni 
mają w tej chwili... No w sądzie sprawa jest, no proszę Państwa no. I mówicie, że tu jest wszystko ok. 
No to trzeba patrzeć na to, jako system, dziękuję. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Tylko króciutka informacja, moja uwaga dotycząca, że to nie jest etap, na którym możemy skorzystać 
z Państwa opinii. Dotyczyła negocjacji z powiatem, normalnych biznesowych negocjacji. No 
negocjacji nie prowadzi się w sposób taki partycypacyjny. No niestety to jest troszkę inna formuła. 
Natomiast na później etapie Rada Oświatowa odegrała bardzo pozytywną rolę w generowaniu 
dyskusji na ten temat i wypracowaniu różnych opinii, więc uważam, że jest dużo pozytywnych 
elementów, o których możemy mówić, niż narzekanie na wszystko, że ze wszystkim jest źle.  
Kolejny mówca 
Ad vocem Michały Naftyński.  
Kolejny mówca 
Jeśli Panu burmistrzowi się tak ta rada podoba, to proszę nie zmieniać regulaminu, tylko dopuścić 
radę do większej ilości informacji i zgodnie z tym, co wielokrotnie prosiła rada, dopuszczać nas do 



projektów uchwał nie na poziomie, kiedy one są już gotowe do klepnięcie, tylko na poziomie, kiedy 
one powstają. No niestety tutaj Pani naczelnik, członek, reprezentant urzędów w radzie wielokrotnie 
[dźwięk niezrozumiały] Ona nie ma takiej władzy, żeby nam pokazać, bo to musi Pani burmistrz 
wyrazić zgodę, że na poziomie wstępnym, na poziomie koncepcji Rada Oświatowa dostaje uchwałę i 
wtedy rzeczywiście my coś konsultujemy, ale my w tej chwili konsultujemy tak, że Pani naczelnik 
przychodzi. Znaczy to przepraszam Pani naczelnik że tak powiem za kolokwializm, błagalnym 
wzrokiem, żebyśmy nic nie zmieniali w tych uchwałach, bo jeśli zmienimy, to to będzie masakra. Ja 
sobie z tego zdaję sprawę i my nic nie zmieniamy i głosujemy na temat tych uchwał, ale dla mnie to 
jest na tym poziomie, jeśli tak rada ma działać sprawnie, to nie regulamin, tylko otwartość ze strony 
urzędu i dopuszczanie nas do informacji i dopuszczanie nas do współpracy bezpośredniej z 
dyrektorami, z nauczycielami, żebyśmy mogli z nimi rozmawiać, a w tej chwili ja nie mam takiego 
poczucia. Mam poczucie, że jest zbudowany mur, żebyśmy jak najmniej mogli wejść w ten obszar 
związany z oświatą.  
Kolejny mówca 
Dwa słowa Pani naczelnik.  
Kolejny mówca 
Jeśli mogę, to dziękuję. No niekoniecznie bym się z tym zgodziła Panie przewodniczący, dlatego że 
ustalając sobie harmonogram prac piłam niejednokrotnie, że mamy uchwały takie, o których wiem 
na przykład z wyprzedzeniem, tak? Kilka takich jest terminowych. Nie robił Pan posiedzeń rady. 
Mogliśmy debatować i pracować nad projektami uchwał, jaki regulamin nagród, czy regulamin 
dodatków, czy doskonalenie zawodowe. A są też takie uchwały, które właśnie w trybie pilnym i 
szybkim robimy, tak? Chociażby nawet paliwo. Jeżeli Rada Oświatowa nie będzie za Wydział Edukacji 
robiła oceny i tych średnich, tak? Więc są takie uchwały, które muszą wejść i w których nie można 
zrobić żadnej zmiany, ale są też takie, nad którymi możemy pracować, tak? i nie pracowaliśmy.  
Kolejny mówca 
Pani radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
Ja mam takie zasadnicze pytanie, które zresztą podnosiłam na Komisji Społecznej i które odnosi się 
do wszystkich, tej Rady Oświatowej, jak i następnych. Decydujemy w tej chwili o regulaminach pracy 
rad, jakby nieobecności przedstawiciel tychże rad, no bo Pan Naftyński jest niby, ale jest 
jednocześnie radnym, tak? Pani Idziaszek jest jednocześnie urzędnikiem. Ja bym chciała zobaczyć, czy 
te projekty uchwał jakby były stwierdzone przez poszczególne rady? Czy to są rzeczywiście projekty 
tychże rad i jeśli rada... [dźwięk niezrozumiały] Czy to jest jakby projekt, który wyszedł z Rady 
Oświatowej. No został przez nią zatwierdzony. Więc...  
Kolejny mówca 
Pani radna, 17 maja 2021 roku o 20:45. Szanowni Państwo, na dzisiejszym posiedzeniu Rada 
Oświatowa przyjęła jednogłośnie projekt regulaminu. Pozdrawiam, Michał Naftyński, 
przewodniczący Rady Oświatowej. O czym my od 15 czy 20 minut mówimy? Zrozumiecie szanowni 
Państwo? Dobrze, mogę teraz powtórzyć. 17 maja 2021 roku o godzinie 20:45 przyszedł mail do 
członków Rady Oświatowej. Szanowni Państwo, na dzisiejszym posiedzeniu Rada Oświatowa przyjęła 
jednogłośnie projekt regulaminu. Pozdrawiam, Michał Naftyński, przewodniczący Rady Oświatowej. 
Powiedzcie mi drodzy Państwo, o czym my dyskutujemy od 20 paru minut? Bo mnie to niestety 
trochę zastanawia, że Pan przewodniczący Rady Oświatowej, nie zwoływawszy przy prac Rady 
Oświatowej z powodów osobistych i teraz okazuje się, że wszystkiemu winna jest Pani burmistrz, 
Pani naczelnik, która podlega Pani burmistrz, Pan Witold Gawda, wszyscy są źli. Pan przewodniczący 
jest święty. Niemniej jednak mail jest dokumentem poświadczającym, że cała Rada Oświatowa 
jednogłośnie podjęła decyzję, że ten regulamin jest ok. Ja tylko tyle chciałam szanowni Państwo. Ta 
sesja nie skończy się chyba rzeczywiście do trzeciej nad ranem, jak zakładał Pan Piotr Bartoszewski, 
ale to nie z naszego powodu, tylko z Państwa. Moim zdaniem jednoznaczność wypowiedzi 
przewodniczącego, który teraz poddaje pod wątpliwość te działania wcześniejsze, jakby ja tego 



wszystkiego po prostu nie rozumiem. Możemy tutaj dyskutować wielokrotnie, dokument jest 
dokumentem, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Pan Michał Naftyński ad vocem i przechodzimy do głosowania.  
Kolejny mówca 
Przede wszystkim to tylko krowa nie zmienia poglądów, to raz. Po drugie to, to co dzisiaj usłyszałem, 
przede wszystkim że Pan burmistrz przedstawił, że to jest projekt zmiany 3 rad. To jest w ogóle 
zaplanowane wcześniej, tylko że w Radzie Oświatowej nie pojawiło się to jako projekt gminny, 
przyniesiony przez Pana burmistrza. Pojawiło się to jako oddolna inicjatywa dwóch osób, żeby 
uregulować kwestie zdalnego przeprowadzenia sesji. Tak to zostało przeprowadzone i ja ze 
zdziwieniem to przyjąłem, powtórzę się, a dzisiaj słyszę, że to jest pomysł, żeby uregulować 3 rady, 
więc proszę się zdecydować. Albo to jest pomysł Państwa i Pani burmistrz jest podpisana pod 
uchwałą i tak naprawdę zostało to przeprowadzone od dołu, albo to jest... Dla mnie ta cała sprawa 
bardzo dziwnie wygląda i musicie Państwo się zastanowić, do czego wy dążycie i co wy chcecie? Czy 
chcecie zbudować grono klakierów, czy chcecie zbudować platformy do dyskusji na temat tego, co w 
tej oświacie trzeba zmieniać? Pan wspomniał Panie burmistrzu o zespole Pana Andrzeja Perego, 
tylko nie widział Pan spotkania z dyrektorami. Nie widział Pan tego przerażenia w oczach 
dyrektorów. Na moje pytanie, czy pomysł się podoba, jeden z dyrektorów powiedział nie wiem. Jak 
to Pan nie wie? No przecież pomysł jest... Ja muszę to skonsultować z Radą Pedagogiczną. Czyli 
dyrektor nie był w stanie zająć stanowiska, czy jemu się podoba projekt. Proszę zobaczyć, jak 
wyglądała komunikacja ze szkołami przy projekcie. Do niektórych nauczycieli nie dotarło w ogóle, czy 
coś można zrobić. To wszystko kuleje. Kuleje komunikacja. I bez tego, bez otwartości, bez 
transparentności działania to ciężko jest, naprawdę, to wycofajmy tą uchwałę, w ogóle cofnijmy ją, 
tak? Też jesteśmy to w stanie zrobić i nie zawracajmy głowy, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Pani Jadwigo, czy chce jeszcze Pani.  
Kolejny mówca 
Znaczy ja chciałam tylko jedno zdanie jeszcze, bo to, że inicjatywa do zmiany regulaminu wyszła, to 
prawda od dwóch członków Rady Oświatowej, ale potem Pan przewodniczący powołał szerszy zespół 
i pracowaliśmy kilka tygodni nad wszelkimi zmianami, to wszystko było konsultowane na 
spotkaniach. Każdy zapis był analizowany, zmieniany, dopracowany, a na koniec jednogłośnie 
wszyscy go przyjęli. To tylko tyle, ja usiądę.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
I w tej chwili wygląda tak, że... Jeszcze jedno słowo. I w tej chwili wygląda tak, że całą procedurę 
prowadzenia spotkań sformalizowaliśmy wcześniej, żeby zwołać spotkanie w trybie szybkim 
wystarczyło 1 maili i się spotykamy, a teraz trzeba wypożyczyć zooma od urzędu, dostać zgodę i z 
moderatorem, żeby spotkać się i żeby o czymkolwiek porozmawiać, to nie jest ułatwienie pracy 
proszę Państwa.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie zmiany uchwały numer 10/ 64/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 
roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. Kto jest 
za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Piotr Bartoszewski, Grzegorz Lenart, radna Mariola 
Niecikowska. Proszę Państwa. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 4 głosy za, 7 głosów przeciw, i 5 
wstrzymujących się uchwała nie została przyjęta. Zamykamy punkt 15 porządku obrad, przechodzimy 
do punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24/ 177/2008 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Łomiankach i nadanie jej statutu. Proszę Panie burmistrzu.  



Kolejny mówca 
Proszę Państwa, podobnie jak Rada Oświatowa, która chciała, żebyście Państwo coś zmienili, a 
Państwu uznaliście, że nie chcecie, to Rada Młodzieżowa zaproponowała pewne zmiany. Tych zmian 
nie jest dużo, ale wynikają one z doświadczeń tego młodego zespołu. Szczegółowo było to omówione 
na Komisji Społecznej. W skrócie można powiedzieć, że wprowadzone tam zostały takie elementy, 
jak zdalna sesja, czy zdalne procedowanie, kwestia odwołania przewodniczącego i ewentualnie także 
członków tej rady. Zmieniony został tryb wyboru prezydium, bo z tym były kłopoty właśnie 
wynikające z trochę nieprawidłowego sformułowania tego zapisu. Dodane zostały takie zapisy 
ostrożnościowe dotyczące tego, co robić w sytuacji nieobecności lub braku aktywności 
przewodniczącego, bo z taką sytuacją ta Rada Młodzieżowa się zetknęła, że mieliśmy do czynienia z 
niemożliwością skontaktowania się z pierwszą przewodniczącą tej rady. To w największym skrócie. 
Bardzo proszę o przegłosowanie tego, czy odniesienie się do tego. [dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, Komisja Społeczna trzema głosami za jednym wstrzymującym się na czterech 
członków komisji obecnych pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. [dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani przewodnicząca, szanowni radni. Na początku chciałbym wyrazić swoją głęboką 
nadzieję, że z zapisami statutu, że rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez przedstawianie 
organom gminy propozycji opinii w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac uchwałodawczych 
dotyczących młodzieży i punkt drugi, zgłaszania wniosków do projektów aktów prawa miejscowego 
dotyczących młodzieży, że po dwóch latach działania tego organu doradczego w końcu do Rady 
Miasta wpłynie jakaś opinia. Natomiast mój wniosek dotyczy zmiany w projekcie statutu w rozdziale 
3 § 6 pkt 1 w skład rady wchodzi do 12 członków wybranych spośród uczniów szkół oraz spośród 
osób w wieku 13-21. Chciałbym złożyć wniosek o zmianę 13 do 18 lat zamieszkujących gminę, ale 
nieuczęszczających do szkół. Dalsza część pozostanie w takim samym brzmieniu. Wniosek swój 
chciałbym uzasadnić tym, że osoba kończąca 18 rok życia w stosunku do niej ustaje obowiązek 
szkolny, jak również nabywa taka osoba czynnego i biernego prawa wyborczego, dlatego uważam, że 
nie powinna pełnić mandatu radnego Rady Młodzieżowej, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Panie radny, ja dobrze słyszałam, 18 rok? A wie Pan, że 18- latkowie jeszcze są w 3 klasie liceum?  
Kolejny mówca 
Może zabieramy głos według wytycznych Pani przewodniczącej? Taka dyskusja, tak. Ale to do 
niczego nie prowadzi no. To może do mikrofonu, żeby się nagrało, żeby każdy słyszał? [dźwięk 
niesłyszalny] Do mnie docierają takie głosy o tym, jak ten statut wygląda. Tak naprawdę w rozdziale 
5 § 17 tekst ślubowania. Doskonale Państwo wiecie, że tekst ślubowania i radnego, i posła, i od 
najwyższej instancji zawiera dodatek do tekstu ślubowania fakultatywny, że można dodać do tekstu 
ślubowania składanego zwrot "tak mi dopomóż Bóg". Pozostało to usunięte. Może proszę o 
wyjaśnienie członków Komisji Społecznej, Pana przewodniczącego, jakie były tego motywy, czy ktoś 
nad tym dyskutował i wnoszę wniosek formalny o to, aby taki tekst w tym statucie się znalazł.  
Kolejny mówca 
Radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Czy jeśli wnioskodawca Pan radny Tomasz Dąbrowski zgodzi się, to ja bym prosił, żeby ta propozycja 
tego wniosku była wcześniej skonsultowana z Panem mecenasem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnego 
konfliktu z prawem, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Pan burmistrz Witolda Gawda.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Co do propozycji obniżenia wieku to ten zapis jest wynikiem długiej dyskusji, którą 
mieliśmy z tymi środowiskami młodzieżowymi przed utworzeniem tej rady. Świadomie 
zdecydowaliśmy się na dość wysoką tą poprzeczkę, jeżeli chodzi o wiek dlatego, żeby tą radę 



wzbogacić o osoby trochę bardziej dojrzałe. To znaczy niestety jest tak, że bez takich trochę starszych 
osób ta rada ma dużo słabsze możliwości działania i to wydaje mi się, że funkcjonowaniu tej rady, do 
której ja mam sporo zastrzeżeń, bo ona nie działała, zwłaszcza w pierwszym okresie tak, jakbyśmy 
chcieli. To znaczy Państwo zwróciliście uwagę, że nie wpłynęły jakieś wnioski, że brak było tej 
inicjatywności, ale jeżeli jakakolwiek inicjatywność i pomysły były i to właśnie w tej starszej części 
Rady Młodzieżowej, dlatego apelował bym o zostawienie tego 21 roku życia jako tej cezury po to, 
żeby ta rada była mocniejsza, bo ci starsi wzmacniają tą radę, a nie osłabiają ją. Teraz co do innych 
propozycji, to miałbym w ogóle taką sugestię, żebyście Państwo pozwolili odnieść się do tych 
propozycji tejże Radzie Młodzieżowej, która to zaproponowała, no bo tak, jak zrobiliście Państwo z 
Radą Oświatową, że to gremium wypracowało w długiej procedurze jakieś zmiany, a Państwo 
powiedzieliście, że Państwa to nie interesuje, to chciałby, żeby powtarzać takiego samego podejścia 
do Rady Młodzieżowej i żeby ich zapytać troszkę, jakby potraktować poważnie i zapytać o ich opinię 
na ten temat, a nie narzucać im zmian. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Szanowni radni, Pani burmistrz, Pani przewodnicząca mieszkańców Łomianek, jeśli jeszcze są. Znaczy 
ja mam zupełnie odmienne zdanie, niż Pan burmistrz. Uważam, że my jako rada, to my powinniśmy 
określić, czego my oczekujemy od tych ciał. Czego my chcemy od Rady Oświatowej, czego my 
chcemy od Rady Młodzieżowej, czego my chcemy od Rady Seniorów. I powinniśmy, my powinniśmy 
tworzyć statuty, które określają, co od tych rad przychodzi, a nie gmina i nie te ciała. Jestem 
absolutnie zgodny z radnym Tomaszem Dąbrowskim, jestem zgodny. Ja uważam, że te dzieciaki, bo 
to 13- 18 lat to dzieciaki, ich największą siłą jest kreatywność. Nie opiniowanie wniosków, bo na tym 
się może mniej znają, ale wymyślanie różnych idei. Jeśli dobrze byliby moderowani i wyciągane były 
by z nich takie rzeczy, to mogliby wnieść ogromną, świeżą krew do rady, mogliby przynieść pomysły. 
Ale nie każmy mi im opiniować stawek za paliwo albo coś w tym rodzaju. Znaczy to oczywiście jest 
metafora, ale jeśli zarzucimy ich jakimiś formalizmami, każemy mi opiniować różne rzeczy, to to nie 
ma sensu. Jeśli chodzi o procedurę wybierania tych ludzi, to ja już mówiłem na samym początku, jak 
ta rada powstawała, że moim zdaniem ta rada powinna być szkołą demokracji. Absolutnie nie 
powinno to być reprezentowanie szkół jakichkolwiek, nie szkół, tylko powinny to być wybory, gdzie 
zgłasza się kandydatów, gdzie są jakieś kampanie wyborcze i z jednej szkoły mogą się zgłosić różne 
osoby i ta rada jest wybierana w sposób demokratyczny, co daje tym dzieciakom możliwość poczucia 
tego klimatu. Zgodzę się z radnym Tomaszem Dąbrowskim, że osoba, która kończy 18 lat, to ona 
może już zostać radnym, może kandydować na radnego. Zgadza się, czy nie? Ma prawo wyborcze? 
Więc no to musimy postawić cezurę. Więc czego chcemy od Rady Młodzieżowej, to my powinniśmy 
jako radni to określić, my powinniśmy ten status zbudować i powinniśmy go jakby przedstawić. Nie 
podoba mi się to, że to jest jakby wrzucane, to jest znowu w jakiś sposób przybudówka do urzędu, 
która ma sprawiać wrażenie, że coś jest opiniowane, tak? Jeśli urząd chce, żeby były konsultacje 
społeczne tak, jak obiecywał to w wyborach, to niech robi konsultacje społeczne. Niech one się 
odbywają, niech ludzie mówią, żebyśmy mogli to zobaczyć. Natomiast Rada Młodzieżowa moim 
zdaniem powinna wyglądać inaczej, do czegoś innego powinna służyć i to nie ona powinna o tym 
decydować. Nie 13 latek powinien wymyślać procedurę, co on ma radzie przynieść, statut ma sobie 
wymyśli. No proszę Państwa, no zastanówmy się, naprawdę. To jest rozwiązanie? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Pani burmistrz, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, to jest kolejna rzecz, która jest dosyć problematyczna, jeśli słuchamy dosyć 
ambitnych celów radnego. Tutaj, jeśli chodzi o wiek. Ja tylko dopytałam, czy to jest 18 rok życia. ja 
nie ukrywam, że mój syn ma 18 lat i jeszcze będzie się uczył do przyszłego roku, będzie miał maturę, 
więc jeśli by miał być w Radzie Młodzieżowej jako uczeń, no to nadal jako uczeń powinien mieć taką 
możliwość zakończenia swojej kariery w Radzie Młodzieżowej jako uczeń. Niemniej jednak ja się tutaj 



nie będę wypowiadała, bo to jest na zasadzie takiego po prostu zbieżności lat i uczenia się w szkole, 
tak? Można się uczyć do 25 roku życia na studiach, a można skończyć na 16 roku życia, czy teraz 
obowiązuje 18 rok życia i potem już się uczyć nie trzeba. Zależy wszystko po prostu od tego, jaką 
decyzję im podejmiemy. Jeśli chodzi o Rady Młodzieżowe, ja bardzo Państwa serdecznie zapraszam 
do udziału w sesjach Rad Młodzieżowych, nie tylko Łomiankach, ale w całej Polsce i zobaczenia, jak 
to wszystko wygląda, bo mam czasach czasami takie wrażenie, że my zamykamy się na naszym 
lokalnym działaniu, które zostało zniszczone przez COVID w zeszły roku i nie ułatwia nam COVID 
jeszcze i w tym roku działania, ale jeżeli radny, który doskonale wie, przynajmniej powinien wiedzieć, 
jak wyglądały wybory do Rady Młodzieżowej, mówi teraz nam wszystkim, tutaj Państwu radnym i 
mieszkańcom, którzy jeśli wytrzymali do tej pory, no to to słyszą, że nie były demokratyczne, no to ja 
się absolutnie z tym nie zgadzam, ponieważ one były wyborami demokratycznymi na tyle, na ile 
można było to zrobić w szkołach naszych podstawowych lokalnych i naprawdę cała procedura 
została zachowana. Więc bardzo bym chciała, żebyśmy nie wierzyli we wszystko, o czym mówi radny 
Michał Naftyński, ponieważ warto byłoby zapytać młodzież, która do tej Rady Młodzieżowej została 
wybrana w demokratycznych, lokalnych, szkolnych wyborach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz 
szanowni Państwo. Te zmiany w statutach, one są dopracowane właśnie ze względu na to, że 
braliśmy udział w czymś takim, jak epidemia, pandemia i cała reszta. Doszczegółowienie różnych 
historii jest po prostu niezbędne, żeby nie było potem niedomówień. Ale jeśli Państwo uważacie, że 
to jest działanie urzędu na szkodę kogokolwiek, no to my możemy nie robić nic. Zróbcie Państwo tak, 
jak sobie uważacie, tylko znowu, nawiążę do Pana Michała Naftyńskiego, Pan bardzo dużo mówi, 
tylko niewiele z tego wynika. Jeśli chodzi o działania Rady Oświatowej, Rady Młodzieżowej, rady 
jakiejkolwiek, Pan ma mnóstwo pomysłów, które są niekompatybilne z obowiązującym nas prawem, 
z obowiązują nas statutem, z chęciami dzieci tak naprawdę, które w tejże Radzie Młodzieżowej 
uczestniczą. Ja wiem, że Pan uczestniczył aż raz w sesji Rady Młodzieżowej, narobił Pan trochę 
zamieszania tym dzieciom w głowach i tak naprawdę ja rozumiem, że 13, 18 lat są kreatywnymi 
osobami i same mniej więcej wiedzą co chcą, ale jak się spotykają z pomysłami Pana radnego, które 
są dosyć ambitne, ale niekoniecznie do uniesienia przez 13, 18 latków, no to to nigdy nie ruszy. Tam 
potrzebny jest jednak jakiś sposób poprowadzenia, pokazania, w którą stronę można coś zrobić i 
pozwolić im działać. I na tej podstawie powstały też zmiany do tego regulaminu, ale to zostać już 
Państwu. Ja już niestety po tej sesji wiem, że cokolwiek byśmy nie zaproponowali, to Państwo 
uważają, że po prostu będzie to źle. Ja nie mam wpływu na to, jaką Państwo decyzję podejmiecie, 
tylko chciałabym... Do większości radnych teraz się zwraca, nie do pojedynczych osób, które już 
założyły, że z założenia my proponujemy coś niekorzystnego, zwracam się do Państwa radnych 
właśnie z takim apelem. My naprawdę nie chcemy pogarszać sytuacji, tylko wyprostowujemy coś, co 
się nie sprawdziło przez te dwa i pół roku, a co mogłoby ułatwić działanie Rady Młodzieżowej, tak 
samo Rady Oświatowej, którą Państwo przegłosowaliście regulamin, żeby nic nie zmieniać. Teraz jest 
Rada Młodzieżowa, za chwilę jeszcze będzie Rada Seniorów. Po prostu są to rzeczy, które w trakcie 
obrad rady seniorów czy Rady Młodzieżowej nie do końca były ujednolicone, jakoś uszczegółowione i 
stanowiły pewien problem w rozstrzyganiu pewnych niezgodności między radnymi młodzieżowymi 
czy radnymi seniorów i to w związku z tym są te zmiany. Ale jeśli Państwo uważacie, że wszystko, co 
Urząd Miejski proponuje, jest złe, głosujcie przeciwko. Tyle tylko, że nie ułatwicie zadania ani Radzie 
Młodzieżowej, ani Radzie Seniorów. A już nie ułatwiliście działania Rady Oświatowej, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński ad vocem.  
Kolejny mówca 
Pani burmistrz mówiła 5 minut. Proszę Państwa, musimy się gdzieś jak gdyby zdecydować albo 
chcemy tą radą jakoś sterować, albo nie chcemy ją sterować, to to trzeba jakby ustalić. Ale najpierw 
odniosę się do tego, co Pani burmistrz mi zarzuciła, że powiedziałem, że nie zostały te osoby 
wybrane demokratycznie. Niczego takiego nie powiedziałem. To nie chodzi o demokrację. chodzi o 
to, że wybory do Rady Młodzieżowej odbywały się w dwóch zupełnie innych systemach. Jeden był 
oparty o szkoły i to szkoły wystawiały swoich jakby można powiedzieć delegatów, a drugi był oparty 



o wybory niezwiązane ze szkołami i jakby było to specjalnie zrobione dla uczniów, którzy nie chodzą 
do szkół w Łomiankach, czyli mieliśmy w ramach jednej rady... Ale ja teraz mówię. W ramach jednej 
rady mieliśmy 2 zupełne inne systemy głosowania. I to, co ja powiedziałem, to, że moim zdaniem 
powinno się głosowanie do rad młodzieżowych oderwać od szkół i stworzyć jeden system, który 
będzie wspólny dla wszystkich i wtedy możemy mówić o tym, że na takich samych zasad jest 
wybierana osoba, która chodzi do liceum w Warszawie i na takich samych zasadach jest wybierana 
osoba, która chodzi do podstawówki w Łomiankach, a nie tak, że podstawówka wydelegowała i 
wybory były w szkole, a ta inna grupa była inaczej wybierana. To była moja uwaga i ja bym tego nie 
łączył. Ale od samego początku to mówiłem, ja mówiłem to wcześniej. Druga rzecz. Nie rozumiem, 
dlaczego korektę statutu jednostki, która ma wspierać radę, tworzy urząd? Nie rozumiem tego. 
Dlaczego nie robią tego radni, nie robi tego Komisja Statutowa? Dlaczego my nie budujemy tego, 
czego oczekujemy od młodzieży? Tylko przynosili nam ktoś gotowca? [dźwięk niezrozumiały] Ale ktoś 
poprosił... Pani burmistrz, Pani burmistrz mi zarzuca, że Naftyński dużo mówi, a mało robi. No jest mi 
bardzo przykro powiedzieć, ale na mieście mówią, że Pani nic nie robi. Powiedzieli, że za 
Dąbrowskiego to człowiek był wkurzony, bo było wszystko rozkopane, a teraz to się nie ma co 
wkurzać, bo nic się nie dzieje. Takie są głosy w Łomiankach, więc jak gdyby... Myślę, że każdy 
powinien pilnować własnego ogonka, własnego nosa i jeśli Rada Młodzieżowa ma wspierać nas, to 
my się zajmujemy Radą Młodzieżową, a urząd niech zajmie się czymś, co jest związane z urzędem. 
Jeśli każdy będzie widział swój zakres obowiązków i będziemy gdzieś tam pracować razem, to będzie 
lepiej. A ja mam wrażenie, że Pani burmistrz przychodzi tutaj do nas, poucza nas, każe nam jakoś 
mówić, żebyśmy byli odpowiedzialni... 2 minuty 38 sekund mówię. Więc chciałbym, żeby to było... 
Dlatego uważam, że ta Rada Młodzieżowa powinna inaczej funkcjonować. Jeśli Pani burmistrz chce, 
to ja mogę stworzyć jakieś podstawy, jak to mogłoby wyglądać. Proszę bardzo... To niech ktoś się do 
mnie zwróci o prośbę. [dźwięk niezrozumiały] W ogóle fajnie by było Pani burmistrz, żeby Pani 
nauczyła się prosić. To byłoby łatwiej w pracy, bo Pani jakby przychodząc tutaj powinna prosić nas o 
różne rzeczy, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Już się zaczyna naprawdę nieprzyjemnie. Z czym chce wystąpić Pan, z jakim wnioskiem formalnym 
Pan Tomasz Dąbrowski?  
Kolejny mówca 
Chciałem Pani przewodniczącej, jeżeli można, zmienić troszeczkę mój wniosek na... Chodzi o to, żeby 
wprowadzić zmianę w rozdziale 6 § 20 pkt 2, wprowadzić tam taką samą zmianę, czyli zmienić wiek 
od 13 do 18 i już tłumaczę, o co chodzi. Czyli tą pierwszą zmianę chciałbym wycofać i wtedy mamy 
sytuację taką, że osoba do Rady Młodzieżowej może być wybrana w wieku 13- 18 lat, czyli może być 
wybrany osiemnastolatek i przez 2 lata kadencji pełnić swój mandat, czyli do tego wieku 21 lat. 
Natomiast do rady Młodzieżowej nie będziemy wybierać 20-letniego czy 21-letniego byka, czy konia 
do pracy z młodzieżą, czy z ludźmi 15, 14 lat. Może to też jest wynikiem tego, że ta młodzież jest 
mniej aktywna, czy mniej chce działać. Ja się nie dziwię, ja mam 23 lata i to jest praktycznie tak, do 
rady dostałem się mając 19 lat i gdybym ja miał teraz usiąść z 14-latkiem, no to pewnie raczej bym go 
zagadał, tak? Czy on może nie byłby tak... Luźno się czuł, żeby jakieś swoje pomysły rzucać, więc ta 
zmiana ma to na celu i taką propozycję, taki wniosek formalny chciałem złożyć.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja myślę, że Rada Młodzieżowa jest nam bardzo potrzebna. Tylko zamiast tym ludziom odpowiadać, 
w jaki sposób mogą nam pomóc. My od nich oczekujemy, że oni się sami zorganizują. I moje wizyty 
podczas obrad. Ja byłem kilka razy, jak Pan Michał Naftyński, był zarzut, że był tylko raz, ja byłem 
kilka razy i byłem załamany, jak straciliśmy dwie godziny, żeby dyskutować na temat na przykład 
treść ślubowania. Znaczy nie my, tylko rada dyskutowała i myślę, że to była wielka strata czasu i 
dorosłych, którzy próbowali coś tam podpowiadać, i tej młodzieży, bo to nie o to chodzi. To nie o to 
chodzi, żeby oni ustalali statut, żeby się spotkali po to, żeby jakieś formalizmy załatwiać. My ich po 



prostu zabiliśmy biurokracją. I myślę, że tam się zaczęły takie fajne inicjatywy, jak zrobienie ankiety, 
jak robienie imprez, bo chyba koncert, który ten Młodzieżowy Łomot on gdzieś z tych środowisk też 
się wywodzi [dźwięk niezrozumiały] osoby z Rady Młodzieżowej nie brały udziału, czy to jest tylko 
zbieżność osób. Ok, ale to znaczy, że te osoby mają potencjał, tak? I jeśli byśmy my do nich kierowali 
uchwały albo zapraszali ich na Komisję Budżetową poświęconą tylko im, powiedzielibyśmy: 
pracujemy nad budżetem na przyszły rok. Taka i taka jest procedura, wytłumaczyli im. Przepraszam, 
nie byłem na ostatniej Radzie Młodzieżowej, więc być może to się wydarzyło. Proszę mi powiedzieć, 
jeśli tak było, ale wątpię. Jeślibyśmy ich zaprosili i dla nich zorganizowali Komisję Budżetową, na 
której byśmy mi powiedzieli: to zadecydujcie, 100000 zł, 200000 zł, 500 000 zł, nie wiem, jakąś 
kwotę, tak? Jak ją wydać, w co zainwestować. I żeby oni spróbowali to we własnym gronie o tym 
zdecydować, bo oni w tej chwili z tego, co odnoszę wrażenie, to oni myślą bardzo dużo o miękkich 
działaniach. O tym, żeby coś spróbować zrobić, posprzątać w parku, zrobić imprezę, zadziałać na 
Facebooku. Tego typu działania, a to chyba nie po to stworzyliśmy taki klubik, żeby nam tutaj 
fanpage rozwijał, tylko po to, żebyśmy mieli kontakt z młodzieżą, po to, żeby młodzi ludzie mieli 
wpływ na nasze decyzje tutaj, decyzje dorosłych. I fajnie by było, gdybyśmy my ich zaprosili. Być 
może powinniśmy stworzyć takie gremium, gdzie my byśmy po prostu zrobili połączone obrady i też 
starali się ich nie przytłoczyć biurokracją, a powiedzieli: zdecydujcie. Dlatego wydaje mi się, że 
powinniśmy nad tym popracować i nie likwidować tak, jak w przypadku może Rady Oświatowej, nie 
powinniśmy w tym kierunku iść.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Znaczy ja zgłaszam wniosek formalny o odesłanie projektu do dalszych prac w Komisji Statutowej, 
niech się wypowie Komisja Statutowa. Moim zdaniem ta... Ja się chętnie też mogę zaangażować, ale 
niech ten wniosek nie pochodzi od Pani burmistrz, tylko niech będzie tworem rady i możemy... 
Złożyłem wniosek formalny o przesunięcie tego, czy niegłosowanie dzisiaj tej uchwały, tylko jakby 
dalsze prace i przygotowanie projektu, który będzie projektem radnych, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie burmistrzu [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Krótkie wyjaśnienie dotyczące pracy Rady Młodzieżowej. Ja uczestniczyłem chyba we wszystkich 
spotkaniach tej Rady Młodzieżowej i problem, jaki dostrzegam w jej funkcjonowaniu, to jest taki, że 
oni są, byli bardzo zapatrzeni w funkcjonowanie Rady Miejskiej w Łomiankach i dlatego strasznie 
koncentrowali się na wszystkich formalnościach. Myśmy za każdym razem próbowali ich odwozić od 
tego, żeby się zajęli wreszcie czymś, co ma jakieś efekty realne, namówiliśmy, czy jakby 
zasugerowaliśmy im współpracę z Centrum Kultury, z tego powstała debata oksfordzka, która była 
dostępna na Facebooku i w Internecie do obejrzenia. No coś tam się wydarzyło ciekawego. 
Natomiast problem polegał na tym, że oni tak sobie wyobrażają Radę Miejską, że trzeba dyskutować 
o paragrafach, o formalnościach, o tym, kto ma pierwszy zabierać głos, a kto ma komu udzielać głosu 
i tak dalej. Niestety obraz, który sobie postawili za wzór, no chyba nie jest najlepszy, więc... 
Natomiast ja jeszcze raz apeluję, zamiast dyskusji o... Znaczy nie idźmy w tej dyskusji w kierunku 
zastanawiania się, czy ona ma sens, czy nie. Jest konkretna propozycja. Jeżeli Państwo uważacie, że 
to, co oni zaproponowali, jest do wyrzucenia, wyrzućcie to do kosza i jedźmy dalej.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Przechodzimy do wniosków formalnych w takiej kolejności, wniosek radnego Tomasza 
Dąbrowskiego, następny wniosek Michała Naftyńskiego. Proszę? [dźwięk niezrozumiały] A to proszę 
jeszcze raz powtórzyć.  
Kolejny mówca 
Było dodanie "Tak mi dopomóż Bóg" do tekstu ślubowania tak, jak to jest w ślubowaniu radnego, 
tak, jak to jest w ślubowaniu posła i wszędzie. Fakultatywny oczywiście, fakultatywne dodanie. 



Natomiast tak jest we wszystkich ślubowaniach od samego szczytu, gdzie można taką frazę dodać, 
dlatego mam wniosek formalny, żeby takie coś zostało zawarte.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, 3 wnioski głosujemy. Pierwszy w kolejności złożony przez radnego Tomasza 
Dąbrowskiego, następny radnego Michała Naftyńskiego, trzeci Piotra Bartoszewskiego i głosujemy. 
Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania w następującej kolejności. Najpierw musi być 
głosowany wniosek o przesunięcie projektu uchwały do prac w Komisji Statutowej, ponieważ to jest 
projekt dalej idący. Pani burmistrz. [dźwięk niezrozumiały] [dźwięk niesłyszalny] Jeszcze raz proszę 
Państwa, nie wyłączyłam mikrofonu, to już zmęczenie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 6 
głosów za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące się wniosek o przesunięcie projektu uchwały do prac w Komisji 
Statutowej nie został przez radę przyjęty. Proszę o następne głosowanie. Tak, teraz radnego Tomasza 
Dąbrowskiego. Pan radca prawny chciałby zabrać głos, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Tak, jedna uwaga, jeżeli chodzi o procedowanie tego wniosku. Jak rozumiem, chodzi o sytuację, w 
której kandydatami mogą być osoby w wieku 13-18, a członkami osoby w wieku 13-21?  
Kolejny mówca 
Zgadza się.  
Kolejny mówca 
W Związku z tym zmianie ulegną również § 6 pkt 1 poprzez zmianę z 13-21 na 13-18. Idziemy dalej. 
Paragraf 19 pozostaje bez zmian, § 20 pkt 2 na zamiast 13-21 na 13-18, ale również ulegnie zmianie § 
30 w zakresie ustępu 3, ustępu 5 i ustępu 7. Wszędzie w miejsce 13-21 zmiana nastąpi w zakresie 13-
18, bo jak rozumiem i to też jest kwestia doprecyzowania, zgłaszanie kandydatów, czyli mamy tu 
osoby 13-18, natomiast listy poparcia podpisują osoby w wieku 13-18, czy 13-21?  
Kolejny mówca 
Jeżeli było 13-18 mogą kandydować, no to listy poparcia też składają chyba 13- 18 wieku. Taki jest 
mój wniosek.  
Kolejny mówca 
Czyli szanowni Państwo, poza tymi przepisami wskazany tutaj w tytule przez Pana radnego, również 
ulegają zmianie wszystkie pozostałe regulacje, plus jeszcze załącznik w postaci listy osób w wieku i tu 
będzie według mnie też 13-18 zamieszkujących na terenie gminy Łomianki, popierające kandydata. 
Bo tutaj także pojawiają się wszędzie oznaczenia 13-21.  
Kolejny mówca 
Pani radna Agnieszka Gawron pewnie zagłosowała. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów 
za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się rada przyjęła wniosek o zmianę w statucie Rady Młodzieżowej w 
Łomiankach w rozdziale 6 § 20 pkt 2 zmiany w wieku 13-21 na 13-18. Głosujemy trzeci wniosek. 
Wniosek brzmi: dodanie do tekstu ślubowania "Tak mi dopomóż Bóg:. Kto jest za, kto jest przeciw, 
kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 11 głosów za, 0 przeciw, 3 
wstrzymujące się wniosek w sprawie dodania do tekstu ślubowania "Tak mi dopomóż Bóg" został 
przez radnych przyjęty. Teraz proszę Państwa przejdziemy do głosowania uchwał, całej uchwały ze 
zmianami. Zarządzam głosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie zmiany uchwały nr 24/ 177/ 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w 
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadanie jej statutu. Kto jest za, kto 
jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 11 głosów za, 0 
przeciw, 3 wstrzymujące się uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 14/104 /119 Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Młodzieżowej została przyjęta. 
Idziemy dalej. Zamykam punkt 16 porządku obrad, przechodzimy do punktu 17. No, sukces. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów 
Gminy Łomianki oraz nadanie jej statutu. Proszę Panie burmistrzu.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, Rada Seniorów na swoim spotkaniu przedstawiła następujące propozycje. 
Przepraszam, zanim jeszcze zreferuję, co jest w tej propozycji, to ja chciałem zgłosić autopoprawkę. 



To jest wynik dyskusji na Komisji Społecznej, gdzie w wyniku tej dyskusji w paragrafie 14 w punkcie 
trzecim została zaproponowana następująca zmiana. Dotychczasowe brzmienie było takie: rada na 
wniosek burmistrza lub czterech radnych może podjąć przy obecności co najmniej połowy składu 
rady uchwały o odwołaniu przewodniczącego. Na skutek tej dyskusji wykreślamy tą część mówiącą o 
wniosku, czyli podobnie, jak to jest w statucie Rady Młodzieżowej, nie zamykamy katalogu osób, 
które mogą złożyć wniosek, zawsze i tak będzie decydowała o tym rada i w związku z tym ten punkt 
brzmi: rada może podjąć uchwałę o odwołaniu przewodniczącego przy obecności co najmniej 
połowy składu rady. To jest wspólnie wypracowana na Komisji Społecznej poprawka i poprosiłbym, 
żeby w trybie autopoprawki wzięliście to Państwo pod uwagę. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie zostały 
wprowadzone, to dotyczą one właściwie poza kwestią numeracji, która została tam pozmieniana i 
trochę rozbite niektóre paragrafy na mniejsze jednostki redakcyjne i drobnymi poprawkami, której 
właśnie niewiele merytorycznie [dźwięk niezrozumiały] doprecyzowują, to w zasadzie dotyczy to 
tylko jednej kwestii zmiany przewodniczącego i reguluje się tutaj takie kwestie, co się dzieje w 
momencie, kiedy następuje odwołanie, w jakim trybie powinno nastąpić uzupełnienie tego, kto w 
międzyczasie ewentualnie ma prowadzić, jeżeli nastąpiło odwołanie, nastąpiło powołanie, kto ma 
prowadzić pracę rady i tyle właściwie zmian i innych istotnych zmian nie wprowadzono, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Michał Naftyński. A, przepraszam, jeszcze powinien wyrazić opinię przewodniczący 
Komisji Społecznej Marcin Etienne. Zmęczenie. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Pan też już się 
zmęczył. [problem z mikrofonem]  
Kolejny mówca 
Teraz działa. Dziękuję Pani przewodnicząca. Komisja Społeczna trzema głosami za, jednym 
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, szanowni radni, Panie burmistrzu. Ja jestem zdziwiony, znaczy zastanawiam się w 
jakim kierunku idziemy? I przychodzi mi tylko na myśl takie słowo kraj rad. Że będziemy mieli coraz 
więcej rad, każda z tych rad będzie miała pełną strukturę przewodniczącego, regulamin, jak się 
przewodniczącego wybiera, odwołuje. I pytanie jest takie, przecież seniorzy to są też osoby, które 
mogą być w Radzie Miasta. Musimy mieć taką radę. Tak, jak Radę Oświatową. Możemy chyba, nie 
musimy. Znaczy seniorów chyba też nie musimy mieć? Ustawowo musimy mieć? Panie mecenasie, 
czy my musimy mieć?  
Kolejny mówca 
Artykuł 5c gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzenia 
aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, Rada Gminy z własnej inicjatywy 
lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć Gminna Radę Seniorów.  
Kolejny mówca 
To zastanówmy się znowu, czy najważniejszą rzeczą jest to, co ta rada ma tam wnosić, czy 
najważniejszą rzeczą jest to polityka i uczenie tych ludzi, bo to, co widać, to jest uczenie tych ludzi 
biurokracji. Oni tam będą budować politykę, będą się wybierać i to jest najważniejsze. Ja nie mam 
takiego wrażenie, że to jest coś, co wnosi, znaczy ta biurokracja to jest coś, od czego powinniśmy 
uciekać, a nie co powinniśmy tworzyć i pokazywać ludziom. Ja też trochę z tymi środowiskami przez 
kontakt akurat z moją mamą mam i uważam, że te środowiska dobrze funkcjonują i no taka rada, 
która jest w taki sposób sformalizowana, no jestem tak naprawdę, zastanawiam się, czy my mamy 
taki zły kontakt z seniorami i seniorzy nie mają dostępu do Rady Miejskiej i żebyśmy tworzyli 
specjalnie dla nich organ, żeby oni się tam mogli realizować. Uważam, że to nie jest właściwa droga. 
Wniosek jest taki, że będę głosował, żeby no nie wiem...  
Kolejny mówca 
Niech Pan głosuje przeciw.  



Kolejny mówca 
Ja bym to zdjął do prac w Komisji Statutowej. Komisja Statutowa wyszła. Komisja Statutowa właśnie 
zastanawiam się, czy ona chce pracować, czy nie chce pracować, bo...  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, nie ma kworum na sesji. Proszę o przerwanie sesji. Nie ma, jest 10 radnych.  
Kolejny mówca 
Czy mam podać pod... Jest kworum. Radni już zgłodnieli i poszli na ciasteczko, no po prostu no...  
Kolejny mówca 
Pani burmistrz, my bardzo lubimy te Pani komentarze, ale my pracujemy na dwa etaty. Pani pracuje 
tylko w urzędzie, ma Pani tylko jeden temat, a my pracujemy... Jak też od 6:00 rano dzisiaj pracuję.  
Kolejny mówca 
Jak ma brzmieć wniosek formalny?  
Kolejny mówca 
Chciałem złożyć wniosek formalny po tym punkcie porządku obrad, proszę o zarządzenie przerwy w 
obradach sesji Rady Miejskiej.  
Kolejny mówca 
Do kiedy?  
Kolejny mówca 
Jak Pani przewodnicząca ustali do kiedy. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Proszę Pana, ustaliliśmy, że przerwę w obradach zrobimy. Do godziny 11:00 czeka pracownik po to, 
żeby teraz rada podjęła uchwałę o przerwie w sesji. Zrobimy przerwę. Tak, jak żeśmy się umówili na 
wstępie. Czy Marcin Etienne chce coś powiedzieć? A może jednak nie... Proszę.  
Kolejny mówca 
Znaczy ja króciutko chciałem powiedzieć. Ja przypomnę tylko radnemu, że Radę Seniorów mamy, a 
debatujemy tylko nad statutem, nad dokumentem, więc ja bym tutaj rewolucji żadnej nie robił, 
idźmy z tym dalej.  
Kolejny mówca 
Wobec braku chętnych do zabrania głosu w tym punkcie już zarządzam głosowanie. Kto z Państwa 
radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały 104/ 2019 Rady Miejskiej w 
Łomiankach z 4 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania 
jej statutu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Radna Maria Zalewska. 
Stwierdzam, że wyniku głosowania 10 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się rada przyjęła 
uchwałę. Zamykam punkt 17 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 18. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcom, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej numer 142 /32 oraz 
części działki nr 142/ 33 i 142/ 35 z obrębu 004 Dziekanów Leśny. Proszę Pana Piotra Kowalskiego, 
naczelnika Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dobry wieczór Państwu. Do urzędu wpłynął wniosek obecnego najemcy o przedłużenie 
dotychczasowej najmu. Dotyczy to numerów działek 142/ 32 oraz części działek 142/ 33 i 35 w 
Dziekanowie Leśnym. Łączna powierzchnia to jest 200 metrów kwadratowych. W chwili obecnej ten 
obszar w planie miejscowym przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz w 
odniesieniu do działki 142/ 33 i 35 jako drogi publiczne. Teren znajduje się na skrzyżowaniu ulicy 
Pogodnej z ulicą Niską, jest ogrodzony i użytkowany przez dotychczasowego właściciela, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, proszę członka Komisji Technicznej Pana Tomasza Dąbrowskiego o wyrażenie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja Techniczna na posiedzeniu z dnia 23 sierpnia bieżącego roku przy obecności trzech członków 



komisji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie dwoma głosami za i jednym głosem 
wstrzymującym się.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa żadnych chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec 
tego zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcom, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej numer 142/ 32 oraz części działki nr 142/ 33 i 142/ 35 z 
obrębu 004 Dziekanów Leśny. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Zamykany 
głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się rada 
podjęła uchwałę. Zamykam punkt 18 porządku obrad, przechodzimy do punktu 19. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Staszica Konarskiego. Proszę Panie naczelniku.  
Kolejny mówca 
Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek wymienionych w treści uchwały i objętych załącznikiem nr 1 do danej 
uchwały to są działki 126/1, 129/1, 129/4, 129/ 5, 133 oraz 134/ 2. Projekt uchwały został 
przedstawiony w związku z realizacją wniosków mieszkańców w zakresie zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Panią Agnieszkę Gawron-Smater przewodniczącą Komisji Planowania i 
Zagospodarowania Przestrzennego o wyrażenie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego przy trzyosobowym składzie 
jednym głosem za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym się nie zajęła stanowiska przy danym 
projekcie uchwały, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Staszica Konarskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. 
[dźwięk niezrozumiały] Pani burmistrz, no może nie było długo przerwy, no może musiał wyjść. Po 
prostu zamykany głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 10 głosów za, 2 przeciw, 1 
wstrzymujący się rada uchwałę przyjęła. Zamykam punkt 19 porządku obrad sesji, przechodzimy do 
punktu 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Sadowa Południe. Proszę Panie naczelniku.  
Kolejny mówca 
Uchwała obejmuje projekt przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Sadowa Południe. Obszar objęty projektem uchwały obejmuje teren objęty aktualnie 
obowiązujący na tym terenie planie zagospodarowania przestrzennego z 2013 roku. Niestety na tym 
terenie... Czy z wyłączeniem od razu powiem terenu przeznaczonego, czy z wyłączeniem terenu 
objętego uchwałą o przystąpieniu z 2020 roku w rejonie ulicy Sielanki Zagórze, to jest też szkoła 
Sadowa. Przystępujemy w związku z tym, że analiza zmian wykazała, że plan tego obszaru ma 
uchybienia natury legislacyjnej w konfrontacji z aktualnym stanem prawnym oraz są liczne obszary, 
które nie mają ustaleń na tym terenie planu miejscowego, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Panią Agnieszkę Gawron- Smater przewodniczącą Komisji Planowania i 
Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, komisja przy trzyosobowym składzie głosami 1 za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się nie 
zajęła stanowiska.  



Kolejny mówca 
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie? Nie ma chętnych. 
Właśnie chciałam kworum sprawdzić. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadowa 
Południe. Michał Naftyński. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 7 głosów za, 4 przeciw, 3 
wstrzymujące się rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Sadowa Południe. Zamykam punkt 20 porządku obrad sesji, 
przechodzimy do punktu 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki 
Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ulicą Rolniczą i Aleją Chopina. Proszę Panie 
naczelniku o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Obszary wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ulicą Rolniczą i Aleja 
Chopina ma powierzchnię około 2 hektarów i leży częściowo w mieście Łomianki, a częściowo w 
miejscowości Łomianki Dolne. Obejmują drogę wewnętrzną i położone po obydwu jej stronach pasy 
działek budowlanych, całość terenu rozciąga się między właśnie ulicą Rolniczą i Aleją Chopina. 
Aktualnie obowiązuje na tym terenie plan zagospodarowania przestrzennego z 2011 roku, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, proszę o wyrażenie opinii Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Panią 
Agnieszkę Gawron-Smater.  
Kolejny mówca 
Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego głosami 1 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się 
nie zajęła stanowiska.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Wobec braku chętnych 
do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ulicą 
Rolniczą, a Aleją Chopina. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania 6 głosów za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się rada nie przyjęła uchwały. Zamykam punkt 
21 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podróżna. 
Proszę Panie naczelniku o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Obszarów wskazanych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Podróżna ma powierzchnię około dwóch i pół hektara i leży właśnie po północnej stronie drogi 
krajowej nr 7 w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Podróżnej. Stanowi on północno-wschodni kraniec 
sołectwa Sadowa. Na obszarze objętym planem przeważają odłogowane grunty rolne, zajmują w 
sumie około od 85% powierzchni obszaru. Istniejącą zabudowę stanowią dwa budynki usługowe w 
otoczeniu innych obiektów o charakterze nie mieszkaniowym. Dodam tylko, że te projekty uchwał są 
przygotowywane na podstawie wniosków mieszkańców. Ten obszar objęty jest planem miejscowym, 
gdzie głównym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa. Było tu kilka wniosków o 
przeznaczenie tego terenu pod zabudowę usługową, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Panią 
Agnieszkę Gawron-Smater o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Także przy danym projekcie komisja 1 głosem za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się nie zajęła 
stanowiska.  



Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam 
głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podróżna. Kto jest za, kto jest 
przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Radny Grzegorz, dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 
6 głosów za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się rada nie przyjęła uchwały. Zamykam punkt 22 porządku 
obrad sesji, przechodzimy do punktu 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o numerze 973 
w mieście Łomianki obręb 14/ 32/ 05_ 4.0005. Proszę Panie naczelniku o przedstawienie projektu 
uchwały.  
Kolejny mówca 
Obszar wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący 
działkę 973/2 w mieście Łomianki ma powierzchnię 740 m2, położony jest na skrzyżowaniu ulicy 
Wiejskiej z ulicą Rolniczą. Obszar objęty planem jest zabudowany budynkiem oznaczonym w 
ewidencji gruntów i budynków jako mieszkalne. Obecnie obowiązujące ustalenia PFRON-u 
uwzględniają usługowy charakter nieruchomości jako funkcję towarzyszące przeznaczeniu 
podstawowemu, usługi podstawowe nieuciążliwe i drobna wytwórczość w formie wbudowanej w 
zabudowę mieszkaniową, a które zgodnie z zapisami planu obowiązującego nie mogą zajmować 
więcej, niż 40% powierzchni działki budowlanej. W związku z powyższym przy obecnych ustaleniach 
planu nie ma możliwości wykorzystania całego potencjału działki na cele działalności usługowej, a 
jedynie jej część. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu wynika również z wniosków 
mieszkańca.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Poproszę przewodniczącą o wyrażenie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja głosami 2 za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działki numer ewidencyjny 973 w mieście Łomianki obręb ewidencyjny 14/ 
32/ 05_ 4.0005. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania 6 za, 7 głosów przeciw i 1 wstrzymujący się rada nie podjęła uchwały. Zamykam punkt 23 
porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki 
43/2 w mieście Łomianki obręb ewidencyjny 14/ 32/ 05_ 4.003. Proszę Panie naczelniku o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Obszar wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
stanowiącej działkę 43/2 z obrębu 003 miasto Łomianki ma powierzchnię 620 m2 i położony jest przy 
ulicy Krzywej w Łomiankach. Na obszarze objętym planem znajduje się istniejący obiekt usługowy 
zrealizowany na podstawie wuzetki. Przed uchwaleniem obecnie obowiązującego planu obecnie 
obowiązujące ustalenia planu nie uwzględniają usługowego charakteru nieruchomości. I dodam, że 
też na wniosek mieszkańca jest przygotowany ten projekt uchwały. Dodam tylko jeszcze, że te 
wszystkie projekty dotyczącą terenów, które w chwili obecnej mają przeznaczenie podstawowe jako 
zabudowa mieszkaniowa i zostały złożone wnioski w celu przekształcenie ich pod zabudowę 
usługową. Jak najbardziej.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, proszę Panią Agnieszkę Gawron- Smater przewodniczącą Komisji Planowania i 
Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii komisji.  



Kolejny mówca 
Dziękuję. Komisja głosami 1 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się nie zajęła stanowiska, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, 
więc zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki 
nr 43/2 w mieście Łomianki obręb ewidencyjny 14/ 32/ 05_ 4.003. Kto jest za, kto jest przeciw, kto 
się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 3 głosy za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących 
się rada nie podjęła tej uchwały. Zamykam punkt 24, przechodzimy do punktu 25. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działki numer ewidencyjny 202/1, 202/3, 202/7 w Dziekanowie Nowym, 
obręb ewidencyjny 14/ 32/ 05_ 5.003. Proszę Panie naczelniku o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren stanowi 
właśnie część działek wymienionych przez Panią przewodniczącą w Dziekanowie Nowe. Ma on 
powierzchnię około 7000 m2, położony jest przy drodze powiatowej ulicy Rolniczej. Przeznaczenie w 
obecnie obowiązującym planie to zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne MN7 oraz R2. Zgodnie z 
obecnie obowiązującymi przepisami występują tam grunty rolne, stanowiące użytki rolne klasy 
trzeciej i w związku z tymi przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymagać będą one 
uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wniosek został uwzględniony, jeśli 
chodzi o granicę obszaru objętego przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tylko w granicach tak naprawdę obszarów, które mogłyby być 
przekształcone pod zabudowę usługową. Wniosek dotyczy również zabudowy rolniczej. Nie został on 
uwzględniony w tym projekcie uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Panią 
Agnieszkę Gawron-Smater o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała dany projekt uchwały, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za zabraniem głosu? Bardzo proszę Pan 
Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko przypomnieć, że zarówno Komisja Planowania, jak i wszyscy 
radni otrzymali pismo od mieszkańców i ten projekt uchwały dotyczy rozszerzenia bardzo uciążliwej 
produkcji, która tam się odbywa i stąd był apel mieszkańców o odrzucenie tego projektu uchwały, 
dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Ja tylko dodam w celu wyjaśnienia. Jakby nie podważam pism i opinii, tylko docelowo ten teren miał 
być przeznaczony pod usługę tak, jak mówiłem wcześniej, produkcja nie jest dopuszczona tutaj 
zgodnie ze studium, więc to tylko tak na zasadzie uszczegółowienia.  
Kolejny mówca 
No tak, ale to oczywiście wiązałoby się powiększenie istniejącego punktu produkcyjnego o usługi, 
również wiązałoby się z kimś takim no mogę powiedzieć zwiększeniem działalności na tym terenie.  
Kolejny mówca 
Radny Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Ja tylko chciałbym potwierdzić to, co Pan radny Etienne powiedział. Rzeczywiście Państwo radni 
dostali od mieszkańców kilka pism w tym zakresie. Mieszkańcy zwracali na to uwagę, że ten zapach, 
który się wydobywa z tej działalności gospodarczej, nie jest zbyt miły, ani przyjemny dla powonienia i 
mieszkańcy raczej nie zgłaszający uwagi nie byli chętni, aby ten projekt był procedowany w taki 



sposób. Chciałbym przypomnieć jednocześnie, że cały czas czekamy na zmiany planów miejscowych 
w zakresie, o których mieszkańcy wnioskowali już 2 lata temu, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Wyczerpana lista mówców. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za 
przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działek numer ewidencyjny 202/1, 202/3, 202/7 w Dziekanowie Leśnym, 
obręb ewidencyjny 14/ 32/ 05_5.003. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 0 głosów za, 14 przeciw, 
0 wstrzymujących się rada nie podjęła uchwały. Zamykam punkt 25 porządku obrad sesji, 
przechodzimy do punktu 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/ 33 w 
Dziekanowie Leśnym, obręb ewidencyjny nr 14/ 32/ 05_ 5.004. Proszę Panie naczelniku.  
Kolejny mówca 
Obszarów wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowiący właśnie działkę 139/ 33 w Dziekanowie Leśnym ma powierzchnię około 1350 m2 i 
położony jest przy skrzyżowaniu ulicy Miłej z ulicą Asnyka. Na obszarze objętym planem znajduje się 
istniejący budynek o funkcji mieszkaniowej, jednakże właściciel składając wniosek jest 
zainteresowany zlokalizowaniem na przedmiotowej nieruchomości obiektu o funkcji usługowej. 
Plany z 2017 roku. Dodam tylko, że zgodnie z obecnie obowiązującym studium znajduje się w strefie 
właśnie 6.2, gdzie w tej strefie możliwy jest rozwój terenów usługowych. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, proszę Panią przewodniczącą Komisji Planowania i Zagospodarowania 
Przestrzennego o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Komisja głosami 1 przeciw, 2 wstrzymujące się negatywnie zaopiniowała dany projekt 
uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, kto z Państwa zabierze głos w tym punkcie? Nie widzę. 
Zarządzam wobec tego głosowanie. Radny Adam Salwowski, radny Michał Naftyński i Joanna 
Zabłocka. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 0 głosów za, przeciw 5, 9 wstrzymujących się rada nie 
przyjęła tej uchwały. Zamykam w punkt 26 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 27. 
Dziękuję bardzo Panie naczelniku. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z 
pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. W dniu 29 lipca bieżącego 
roku radny Marcin Etienne złożył do przewodniczącej Rady Miejskiej rezygnację z członkostwa w 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. Wobec rezygnacji radnego w związku z treścią § 27 
ust. 8 regulaminów pracy Rady Miejskiej w Łomiankach konieczny podjęcie przedmiotowej uchwały. 
Tutaj chyba nie będzie dyskusji. Dobrze. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie ma chętnych. Dlatego 
Panie radny, ponieważ nie ma chętnych, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Łomiankach. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.  
Kolejny mówca 
No tak, no ja nie [dźwięk niezrozumiały] Ja oczywiście złożyłem, będę za, ale natomiast Panie 
mecenasie, poproszę o wykładnię tej sytuacji.  
Kolejny mówca 
Ależ oczywiście, że tak. Raz radny chce zrezygnować z pracy w komisji, nie może, drugi radny nie 
chce w ogóle pracować w komisji, więc tu się różnie może zdarzyć. Zaraz Pan mecenas opinię wyrazi. 
27, bo chyba w statucie. Panie mecenasie, to jest chyba w statucie 27.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, wola radnych jest, jaka jest, natomiast § 27 ust. 8 w przypadku złożenia 
rezygnacji z funkcji przewodniczącego komisji bądź członka komisji, rada podejmuje uchwałę o 
przyjęciu rezygnacji zwykłą większością głosów. Niepodjęcie uchwały w terminie jednego miesiąca 



od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia 
miesiąca, w którym powinna być podjęta stosowna uchwała.  
Kolejny mówca 
Czyli?  
Kolejny mówca 
No czyli jak ten miesiąc jeszcze nie minął, no to Pan radny nadal jest członkiem. [śmiech]  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 4 głosy za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się rada nie podjęła 
uchwały.  
Kolejny mówca 
Chciałbym przy tej okazji bardzo serdecznie Państwu radnym podziękować za zaufanie.  
Kolejny mówca 
Zamykam punkt 27 porządku obrad sesji, przechodzimy do punktu 28. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Łomiankach. W związku z rezygnacją dwóch członków Komisji Rewizyjnej konieczne jest uzupełnienie 
składu osobowego komisji, zgodnie z § 13 Statutu Gminy Łomianki w skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzi 5 radnych wybranych przez radę. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przewodniczący wszystkich 
klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady. 
Proszę o zgłoszenie kandydatów do składu uzupełniającego komisji. Państwo radni, proszę o 
zgłoszenie kandydatów, uzupełnienie składu... Wniosek formalnych. O uzupełnienie składu. Wniosek 
formalny, proszę bardzo.  
Kolejny mówca 
Wniosek formalny o przerwę. Myślę, że jest nas tak mało już. Jesteśmy tu dość zmęczeni, wydaje mi 
się i będzie potrzebna Komisja Skrutacyjna, czy nie? To jest głosowanie tajne, prawda?  
Kolejny mówca 
Nie, to nie jest głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna nie będzie potrzebna, jeżeli nie będzie więcej 
radnych oprócz tych, którzy są wymagane do uzupełnienia liczby.  
Kolejny mówca 
Ok, czyli może być szybko, dobrze. Jak może być szybko, to wycofuję swój wniosek.  
Kolejny mówca 
Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Ja zgłasza wniosek formalny o zmianę liczebności członków Komisji Rewizyjnej z 5 do 3.  
Kolejny mówca 
Ale to jest zmiana statutu Panie radny, takiego wniosku nie może Pan złożyć, bo jest niezgodny ze 
statutem. Jeżeli zmienimy statut...  
Kolejny mówca 
A jak możemy zmienić statut?  
Kolejny mówca 
Uchwałą, Panie radny.  
Kolejny mówca 
No to czekamy na... Trzeba podjąć uchwałę o zmianie w statucie. Komisja Statutowa nie wystosuje 
uchwałę, znaczy proszę Państwa, bądźmy...  
Kolejny mówca 
Panie radny, bardzo proszę, żeby Pan rozmawiał poważnie, no przecież to jest...  
Kolejny mówca 
Ale ja mówię, rozmawiam poważnie. Pani przewodnicząca, czy Pani nie rozumie, że Pani nie znajdzie 
pięciu osób do Komisji Rewizyjnej?  
Kolejny mówca 
To może... [dźwięk niezrozumiały]  



Kolejny mówca 
Rozumie Pani, że nie znajdzie Pani? No dobrze, wycofuję, zobaczymy, co się będzie działo.  
Kolejny mówca 
Proszę. Zgłaszam do Komisji Rewizyjnej radnego Michała Naftyńskiego.  
Kolejny mówca 
Nie wyrażam zgody.  
Kolejny mówca 
Dobrze. Ale to może proszę Państwa, w takim razie zgłaszam do Komisji Rewizyjnej Panią Agnieszkę 
Zdunek.  
Kolejny mówca 
Nie, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, to może nikt nie chce pracować z radnym Januszem Skoniecznym? Może to jest 
tutaj powód? No bo nie bardzo rozumiem.  
Kolejny mówca 
A skąd taki wniosek Pani wysnuła.  
Kolejny mówca 
Pytam się dlatego, że nie widzę chętnych.  
Kolejny mówca 
Jak ja jestem problemem, to ja chętnie zrezygnuję. Jeżeli teraz będzie las rąk, to ja zrezygnuję.  
Kolejny mówca 
No to proszę złożyć taki wniosek.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, ja nie wyrażam zgody dlatego, że czuje się za mało przygotowana 
merytorycznie do pracy w takiej komisji, zbyt poważne jak na...  
Kolejny mówca 
Proszę, zgłaszajcie Państwo. Radny Piotr Bartoszewski?  
Kolejny mówca 
Nie wyrażam zgody, dziękuję.  
Kolejny mówca 
No to jest odpowiedź. Ja nie wiem, no to czy nie chcecie Państwo pracować z przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Januszem Skoniecznym?  
Kolejny mówca 
Czy ja mogę prosić o głos?  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
To ja mam inną jak gdyby alternatywną wersję wydarzeń, że to nie radny Skonieczny jest 
problemem, tylko problemem jest to, że osoba, która pracuje w Komisji Rewizyjnej, nie ma wsparcia. 
Nie ma wsparcia od przewodniczącej, nie ma wsparcia od prawników, jest pozostawiona sama sobie 
i obserwując media, które się pojawiały po naszej radzie absolutoryjnej, wylało się może różnych 
pretensji do przewodniczącego i do Komisji Rewizyjnej, że ona nieprawidłowo procedowała. Więc 
teraz proszę się nie dziwić, że nikt się tam nie pcha, bo nikt nie chce być pozostawione samym sobie 
bez wsparcia, bez pomocy, a potem usłyszeć gromów, że coś źle zrobił, coś nie dopełnił obowiązków 
i tak Dalej, i tak dalej... Więc ja bym tutaj szukał źródeł tego, że nikt się nie pcha do Komisji 
Rewizyjnej, a nie w osobie Janusza Skoniecznego, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie radny, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego Pan w taki sposób ostentacyjny mówi, że nigdy nie 
miał przewodniczący Komisji Rewizyjnej żadnego wsparcia, ani pomocy od przewodniczącej, a ja 
wiem, że ilekroć się do mnie zgłosił, zawsze udzieliła mu odpowiedzi. Jeżeli nie wiedziałam, to się 
dopytała, doczytałam i nie było sytuacji, w której zostawiłam przewodniczącego bez wsparcia, jeżeli 



tego ode mnie potrzebował. Było tak również na okoliczność sesji absolutoryjnej, więc proszę nie 
mówić takich rzeczy. Proszę nie... Nie użyję słowa kłamać.  
Kolejny mówca 
To było moje wrażenie? Alternatywa... Znaczy Pani przewodnicząca przed chwilą powiedziała, że 
może nikt nie chce pracować z radnym Januszem Skoniecznym, bo nie wiem... Trudno się pracuje. 
Więc ja przedstawiłem alternatywną wersję.  
Kolejny mówca 
Uczynił mi Pan zarzut, że nie wspieram Komisji Rewizyjnej, jeżeli mnie o to poprosi. Uczynił mi Pan 
zarzut.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, mamy jak gdyby sytuację, w której Komisja Rewizyjna... Radny Janusz 
Skonieczny ad vocem, bardzo proszę. Komisja rewizyjna nie dopełniła pewnych formalności, nie było 
powołane... Nie wiem, dlaczego wcześniej na przykład nie było tych wyborów. Radca prawny nie 
wiem, czy się wypowiadał, czy się nie wypowiadał, tylko wszystko się działo na sesji absolutoryjnej. 
Nie działo się wcześniej, nie było informacji, że coś musi być poprawione i w efekcie mamy to, co 
mamy, czyli mamy sprawę... No właśnie, mamy sprawę.  
Kolejny mówca 
No właśnie, mamy sprawę, której nie mamy. Bardzo proszę Pan Janusz Skonieczny ad vocem.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem tylko ad vocem do tego, że Pani pomagała. Chcę pokazać, znaczy zwrócić uwagę, do 
czego to doprowadziło, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Ale do czego to doprowadziło?  
Kolejny mówca 
No do tego, że nikt ze mną nie chce pracować.  
Kolejny mówca 
Rozumiem, no tak... Bardzo proszę Tomasz Dąbrowski.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, zgłaszam koleżankę Marię Zalewską, kolegę radnego Adama Salwowskiego, 
koleżankę radną Joannę Zabłocką-Łudzeń, kolegę radnego Grzegorza Bryka, koleżankę radną 
Magdalenę Słapińską, kolegę radnego Grzegorza Lenarta i koleżankę radną Agnieszkę Gawron- 
Smater.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę Państwa radnych, których nazwiska padły, o wypowiedzenie się, kto wyraża zgodę.  
Kolejny mówca 
Ja nie wyrażam zgody ze względów zdrowotnych.  
Kolejny mówca 
Ja też nie wyrażam zgody.  
Kolejny mówca 
Ja nie wyrażam zgody, pracuję w Komisji Budżetowej.  
Kolejny mówca 
Rozumiem.  
Kolejny mówca 
Ja również nie wyrażam zgody.  
Kolejny mówca 
Pan Adam Salwowski nie pracuje w żadnej komisji.  
Kolejny mówca 
Ja również ze względu na to, że byłem w Komisji Rewizyjnej przez 7 lat przewodniczący i nie miałem 
takiej sytuacji, jak miał Pan radny Skonieczny. Z uwagi na swoje doświadczenie i niestety zdobyte w 
ostatnim czasie kwalifikacje i certyfikaty, które uniemożliwiają mi i godzą by interes sprzeczność 
zawodu, który będę wykonywał z tą funkcją, niestety nie mogę objąć tego zadania, dziękuję.  



Kolejny mówca 
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam pytanie do Pana radcy prawnego. Panie mecenasie, 
proszę powiedzieć... Aha, przepraszam. Jeszcze [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Nie wyrażam zgody Pani przewodnicząca.  
Kolejny mówca 
Kto jeszcze, Pani Słapińska?  
Kolejny mówca 
Ja również nie wyrażam zgody. Już byłam członkiem tej komisji.  
Kolejny mówca 
No tak. Pan Lenart?  
Kolejny mówca 
Nie wyrażam zgody.  
Kolejny mówca 
A Pan Tomasz Dąbrowski?  
Kolejny mówca 
Ja również Pani przewodnicząca pracuję w trzech komisjach już i nie wyrażam zgody.  
Kolejny mówca 
Dobrze. Panie mecenasie, co w takiej sytuacji należałoby zrobić?  
Kolejny mówca 
W dniu dzisiejszym to zarządzić przerwę ewentualnie. Natomiast szanowni Państwo, oczywistym 
jest, że obowiązkiem radnych jest uczestniczenie w pracach rady oraz komisji, natomiast przepis nie 
daje możliwość zmuszenia radnego do tego, aby procedował i pracował. Jest regulamin, znaczy to 
jest druga rzecz. Jeżeli chodzi o [dźwięk niezrozumiały] Komisji Rewizyjnej, w ogóle kwestie 
statutową szanowni Państwo pamiętajmy o tym, że w momencie, w którym członkostwo Pana 
radnego, który zrezygnował, wygaśnie, bo nie wiem tam, kiedy nastąpi po upływie 30 dni od daty 
złożenia rezygnacji, to w tym momencie Komisja Rewizyjna nie będzie uprawniona do realizacji 
swoich statutowych obowiązków, ponieważ nie będzie miała kworum.  
Kolejny mówca 
I w związku z tym Panie mecenasie co będzie? A jest obowiązkowa. To znaczy co, grozi rozwiązanie 
rady przez nadzór wojewody na przykład?  
Kolejny mówca 
Wyjściem całkowicie chyba takim połowicznym, to będzie ewentualnie rzeczywiście zmiana statutu i 
zmniejszenie liczby członków [dźwięk niezrozumiały] Wystarczy nam trzech, jeżeli byśmy mieli 
kworum na przykład 2 osoby, ale to byłoby takie rozwiązanie połowiczne, natomiast no w założeniu 
jednak rada... Pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, no [dźwięk niezrozumiały] każdego 
z klubów wchodzących w skład rady, więc to szanowni Państwo no naprawdę jest to jedna z 
najważniejszych komisji tutaj no ta zabezpieczenie tej statutowych funkcji tegoż organu jest 
niezwykle istotne. Na dzień dzisiejszy ja dalszego procedowania nie widzę, no bo wszyscy potencjalni 
kandydaci odmówili, w związku z powyższym tutaj nie ma dalszej możliwości procedowania.  
Kolejny mówca 
Rozumiem. Czy w związku z tym nie poddajemy pod głosowanie, bo nie mamy czego. Proszę 
Państwa, ten punkt tak jakby... [dźwięk niezrozumiały] Proszę, radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja w takim razie ponawiam wniosek radnego Michała Naftyńskiego o zmianę w statucie i 
zmniejszenie liczebności komisji i poproszę w związku z dzisiejszymi deklaracjami Pana prawnika, 
naszą obsługę prawną o przygotowanie stosownej uchwały o zmianę tylko tego jednego elementu 
naszego statutu, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Pani burmistrz.  



Kolejny mówca 
A ja chciałam tylko jednak zwrócić się do Państwa radnych o odpowiedzialne prace nad swoimi 
ustawowymi obowiązkami. Ja rozumiem, że praca w Komisji Rewizyjnej jest dosyć trudną pracą, bo 
trzeba jednak działać zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem tejże Komisji Rewizyjnej i jeszcze 
dobrze wypełniać wnioski do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niemniej jednak szanowni Państwo 
jest to jedna z komisji, która jest po prostu bardzo istotna, jeśli chodzi o absolutorium i inne sprawy. 
Jest was szanowni Państwo 21 osób. Naprawdę jest to smutne, co się zadziało właśnie przed chwilą. 
Na 21 osób nie ma chętnych do pracy w Komisji Rewizyjnej, a wielokrotnie na tej sali dzisiaj 
słyszałam, że Państwo jesteście do tego, żeby sprawdzać, oceniać, rewidować działania burmistrza, a 
w Komisji Rewizyjnej zostały dwie osoby, to ja nie do końca rozumiem naciski Pana radnego 
Naftyńskiego, który mówi cały czas o rewidowaniu pracy burmistrza i tego, że się Pan nie zgadza na 
to, co robi Urząd Miejski i burmistrz, a nie jest Pan w stanie podjąć odpowiedzialnej decyzji do 
wejścia do Komisji Rewizyjnej. Znaczy ja nie ukrywam, że też byłam radną miejską, byłam w Komisji 
Rewizyjnej. Nieprawdą jest, że Pan Salwowski nie może uczestniczyć w pracach Komisji Rewizyjnej, 
po prostu nie chce uczestniczyć w tych pracach. Był Pan przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, został 
Pan odwołany przez poprzedniego burmistrza, a ja w tejże Komisji Rewizyjnej również byłam. W 
każdym razie nie ukrywam, że mnie zaskoczyliście Państwo bardzo nie chcąc podjąć się pracy w 
komisji, która dla Państwa radnych jest jedną z najważniejszych komisji, kiedy cały czas podkreślacie 
funkcje radnych jako rewizyjnych w stosunku do pracy burmistrza, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny ad vocem.  
Kolejny mówca 
Nie 21 radnych, bo ja wciąż jestem zainteresowany pracą w komisji, więc myślę, że jestem w tym... 
Właśnie, więc poza tym nie możemy mówić za wszystkich, bo być może się znajdą chętni. Jeśli chodzi 
o prace w komisji i o to, że trzeba wypełniać wnioski do RIO i tak dalej, ja będę prosił, może to 
zachęcić Państwa do pracy w komisji i będę prosił przy kolejnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej o 
wsparcie prawne, o to, żebyśmy mieli z biura rady obsługę. Mieliśmy raz na takiej komisji i to było 
pomocne bardzo, w związku z tym być może będą teraz formalnie dobrze przygotowane. Ja się nie 
czuje kompetentny do tego, żeby formalnie przygotowywać pisma, od tego są pracownicy 
merytoryczni i tak, jak Pani burmistrz bardzo często podkreśla, Pani burmistrz sama też nie 
przygotowuje dokumentów. Też się obawiam, że byłyby merytorycznie, nie wiem, niepoprawne, 
jeżeli by Pani burmistrz sama je robiła. W związku z tym myślę, że w przyszłości będzie w Komisji 
Rewizyjnej lepiej pod względem formalnym. Czy będzie łatwiej, jeśli będziemy oceniać budżet, nie 
wiem. I tutaj chciałbym i na tym będę kończył. Chciałbym, żebyśmy ocenili wykonanie budżetu za 
półrocze i tutaj mam wniosek o to, żebyśmy spotkali się z Komisją Budżetową. Być może Komisja 
Rewizyjna też może takie posiedzenie wspólne i umówili wykonanie budżetu za półrocze. Zobaczyli, 
jakie mamy wykonanie, ile pieniędzy jeszcze zostało w budżecie, bo z tego, co widziałem, na razie 
mamy różnice w 40 milionach złotych pomiędzy planem, a wydatkami i pytanie, czy znowu nam 
zostaną wolne środki na przyszły rok. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Michał Naftyński ad vocem. Do kogo?  
Kolejny mówca 
Do Pani burmistrz. Pani burmistrz, bardzo się cieszę, że potrafimy Panią burmistrz jeszcze czymś 
zaskoczyć. Mam nadzieję, że dzisiaj nie raz zaskoczyliśmy. Wydaje mi się, że uczymy się bardzo 
szybko. To, że w tej chwili nie chcemy do tej Komisji Rewizyjnej kandydować to nie znaczy, że zdania 
nie zmienimy. To jest kwestia naszych rozmów, nie chcemy tego robić dzisiaj, chcemy się zastanowić, 
ale przede wszystkim dla mnie no to jest kwestia tego, że musi być to realne, czyli cel na 5 osób w 
Komisji Statutowej ja oceniam jako nierealny, a cel na 3 osoby w Komisji Statutowej jest już bardziej 
w zasięgu i to jest, przypominam Pani burmistrz, to jest nasza wewnętrzna sprawa. To nie jest Pani 
burmistrz sprawa, jak my organizujemy sobie prace i to, czy my robimy odpowiedzialnie, czy 
nieodpowiedzialne, to ja znowu się czuję, jakby Pani burmistrz była moją mamą i mi tłumaczyła 



[dźwięk niezrozumiały] Oczywiście, ale to Pani burmistrz cały czas od samego początku nas poucza i 
mi się to nie podoba. Niestety się zaczynam przyzwyczajać, ale mi się nadal nie podoba. Uważam, że 
to uwłacza i Pani stanowisku, i naszym funkcjom. Nie jest Pani burmistrz od tego, żeby tłumaczyć 
nam co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę. To nie jest kwestia, że 
my rewidujemy. My jesteśmy od tego, żeby stanowić prawo miejscowe patrzeć Pani burmistrz na 
ręce. Czym więcej Pani burmistrz robi rzeczy, które są nie do końca transparentne, tym bardziej my 
jesteśmy nieufni i no proszę to zmienić, no proszę być bardziej otwartą i wtedy my będziemy bardziej 
ufni, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Adam Salwowski ad vocem.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Ja Chciałbym powiedzieć, że pierwsze 4 lata, jak byłem przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej, byłem u burmistrza Pszczółkowskiego, kolejne 3 lata u burmistrza Dąbrowskiego, a jak 
Pani dobrze pamięta sytuację odwołania mnie z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Chodziło o to, że wstawiłem się za mieszkańcami w planach miejscowych, które Pani obiecała 
zmienić i do tej pory Pani nic nie zrobiła w tym zakresie. Natomiast teraz to nie jest przyjemność, 
współczuję Panu radnemu Skoniecznemu, że musi z Panią pracować jako szef Komisji Rewizyjnej. 
Natomiast tak, jak wcześniej powiedziałem, ani etycznie, ani zgodnie ze standardami, które mnie 
obowiązują, nie mogę podjąć tych obowiązków, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Piotr Bartoszewski, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani burmistrz, ja odpowiedziałem, że nie mam zamiaru być w Komisji Rewizyjnej, 
natomiast ta wypowiedź Pani skłania mnie do poszerzenia swojej wypowiedzi. Widzi Pani, ja bym 
sugerował spojrzeć w lustro jakby pytając, czemu nie ma chętnych do pracy w Komisji Rewizyjnej. 
Jednak Komisja Rewizyjna i spojrzeć na siebie, na swoje działanie, to jest jakby współpraca z Panią 
burmistrz. Proszę zobaczyć, że miała Pani kilkunastu radnych, miała Pani większość w Radzie 
Miejskiej i nikt z tych osób, poza jedną, nie chce współpracować z Panią w Komisji Rewizyjnej. 
Komisja rewizyjna to jest komisja, która w pewien sposób kontroluje działania burmistrza i nawet te 
osoby, Pani klub, Pani koalicjanci nie chcą z Panią współpracować, nie chcą Pani kontrolować, a 
powiem Pani z jakich powodów. Gdyż przyglądając się chociaż z daleka działaniu urzędu widać tyle 
trupów, które wypada z szafy, o których Pani wspominała na początku kadencji zwalając na 
poprzedników. Tyle tematów, do których można się przyczepić i ktoś, kto chciałby być sumiennym 
członkiem Komisji Rewizyjnej, miałby roboty po uszy kontrolując Pani działania, a przy okazji 
napotykając na trudności w pozyskiwaniu dokumentów, we współpracy, w innych wielu rzeczach. 
Pani była członkiem Komisji Rewizyjnej wtedy, gdy ja byłem jej przewodniczącym, ostatni rok 
kadencji poprzedniej. Współpraca w zakresie pozyskiwania informacji, może sobie Pani przypomnieć, 
przebiegała bardzo dobrze. Gdzieś było źle? Gdzie? Mieliśmy kilka kontroli, nie chciałbym przytaczać 
teraz. Natomiast to, co słyszymy, nawet słyszeliśmy przy absolutorium od przewodniczącego, gdzieś 
tam mimochodem słychać jakieś opinie, no to pojawiają się same problemy. Proszę zapytać samej 
siebie, z jakich powodów Pani klub, Pani koalicjanci, których miała pani większość w radzie, nikt tych 
osób dziś nie chce dołączyć do Komisji Rewizyjnej. Nie chce walić głową w mur i przebijać, i walczyć z 
Panią o kolejne dokumenty i przeprowadzać te kontrole. No właśnie. Gdyby tak było ładnie i pięknie 
to osoby, które kontrolują w pewien sposób urząd, nie miałyby obaw być w Komisji Rewizyjnej, a 
jednak te obawy są i to bardzo poważne, bo żeby, jeszcze raz dodam, wykonać tą pracę rzetelnie, 
naprawdę trzeba by wykonać bardzo dużo pracy, zakopać się po uszy, a i tak te osoby miałyby we 
współpracy z Panią bardzo dużo trudności i to jest, tak mi się wydaję, że większość osób, nie mówiąc 
tego taką... Tym się sugeruję. W każdym razie to jest moja moje zdanie na ten temat szerzej je 
wyjaśniają właśnie, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Zazwyczaj opozycja jest w Komisji Rewizyjnej szanowny Panie i dlatego patrzę opozycja na ręce. 



Skoro nawet opozycjoniści nie chcą, no to chyba jednak nie ma tych trupów w szafie, ale ja już 
zamykam dyskusję ze swojej strony, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny. Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem ad vocem powiedzieć, mogę? Znaczy no widzi Pani, no tak! Jest opozycja po to, żeby 
kontrolować burmistrza, ale z jakich powodów Pani klub nie chce być w Komisji Rewizyjnej? Ma Pani 
zebrania klubu? Proszę zadać to pytanie albo zrobić anonimową ankietę? Może wtedy Pani się dowie 
prawdy, z jakich powodów nawet klub, który po prostu mógłby tylko być, prawda? I gdzieś tam jakieś 
pozory stwarzać. Nikt nie chce być w tej Komisji Rewizyjnej, nikt nie chce z Panią współpracować, 
zostaje Pani sama, jeden burmistrz odszedł, drugi jeszcze siedzi. Pytanie, co będzie na koniec 
kadencji.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny. [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
No moja, moja i jestem mieszkańcem. Jestem mieszkańcem, jest to moje zmartwienie. Jest to moje 
zmartwienie.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Znowu zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Takie są ciekawe te dyskusje i... Tak, już 
wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem poprosić, żebyśmy zjedli ten punkt z porządku obrad, chyba 
jeszcze możemy? Panie kierowniku, jeżeli już jesteśmy w tym punkcie? Czy możemy go [dźwięk 
niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Pan prawnik powiedział, że jest bezprzedmiotowy, ponieważ nie ma osób chętnych do pracy w 
radzie, w związku z tym tak jakby [dźwięk niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Dobrze, to możemy kontynuować i mam prośbę, żebyśmy zrobili przerwę i żebyśmy po przerwie 
spotkali się zdalnie. Myślę, że na ten jeden punkt dotyczący uchwalenia budżetu, no bo co jeszcze 
nam zostało? Wolne wnioski nasze i mieszkańców już nie. Zresztą chyba ich nie było na początku, 
było tam parę, większość to byli jednak pracownicy urzędu i kilku mieszkańców, więc zostały nam 
wolne wnioski i zamknięcie obrad, więc jeżeli zrobimy przerwę, wrócimy do budżet...  
Kolejny mówca 
Zamknięcie obrad nie robimy, tylko przerwę, prawda?  
Kolejny mówca 
Rozumiem, ale po przerwie będziemy mieli budżet, tak? Więc to jest jeden punkt. Czy możemy 
zrobić online?  
Kolejny mówca 
Nie, nie zrobimy online, będziemy robić stacjonarnie.  
Kolejny mówca 
Dlaczego?  
Kolejny mówca 
Dlatego, że już epoka online na razie póki co się skończyła. Będziemy...  
Kolejny mówca 
Ale przepisy się zmieniły, nie możemy?  
Kolejny mówca 
Panie radny, Panu jest wygodnie być w domu, a ja muszę przyjść tutaj i proszę, żebyście Państwo byli 
ze mną.  
Kolejny mówca 
Ja rozumiem, ale zapytajmy pozostałych radnych, bo może większość radnych.  



Kolejny mówca 
Ale ja się nie będę pytała, bo ja organizuję pracę rady i ja nie...  
Kolejny mówca 
Rozumiem, ale to może Panią odwołamy, jeżeli radnymi sobie życzą inaczej.  
Kolejny mówca 
Panie przewodniczący, naprawdę już... Jeżeli taka będzie Państwa wola, no to ja nie mam no to 
wpływu, tak?  
Kolejny mówca 
No właśnie, więc dobrze by było, żeby Pani się zapytała się większości radnych, zagłosujemy, czy 
chcemy online. Ja taki wniosek formalny stawiam.  
Kolejny mówca 
Dlaczego Panie radny Pan może sobie procedować uchwały w domu pod kołderką, a ja muszę tutaj 
przychodzić?  
Kolejny mówca 
Bo Pani jest przewodniczącą. Oczywiście, że tak. Przez dłuższy czas radny Jerzy Serzysko miał żal i 
pretensje, wnioskował o sesję w trybie stacjonarnym i tak bym chciała, żeby były wyprowadzone. Nie 
ma powodów, żeby... Już żadne gminy nie prowadzą online. Żadne. A dlaczego my mamy zawsze 
inaczej, jak samolot leci?  
Kolejny mówca 
Bądźmy tą gminą, która jest nowoczesna i potrafi robić i tak, i tak. Mogliśmy się tak samo spotkać w 
wakacje, żeby na przykład 3 uchwały, które czekały od dawna, podjąć albo odrzucić wcześniej. To są 
czynne, dostępne narzędzia.  
Kolejny mówca 
Dobrze, radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, jest późno. Wydaje mi się, że ten wniosek nie ma racji bytu, bo w kwestiach 
organizacji pracy Rady Miejskiej i obrad sesji no wyłączną kompetencje ma przewodniczący. No nie 
możemy przegłosować pewnych, ale nie wiem... No może Pan mecenas wypowie się na ten temat? 
Wydaje mi się, że tutaj do wyłącznej kompetencji przewodniczącego należy organizowanie obrad 
sesji Rady Miejskiej. Za chwileczkę nie wiem, możemy wnioskować i głosować za procedowaniem, w 
jakiej kolejności będziemy procedowali, co i jak. Wydaje mi się, że dokończymy tą sesję w trybie 
zwykłym i na spokojnie możemy później dyskutować na temat zasadności obrad online, chociaż 
wydaje mi się, że mieszkańcy powinni mieć też możliwość zadawania pytań i być tutaj z nami i tak mi 
się wydaje. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
To było też głównym powodem Panie radny, że właśnie mieszkańcy nie mogli uczestniczyć i stąd były 
prośby radnych, żeby przejść na tryb stacjonarny. Teraz Państwo widzicie potrzebę, ja też potrzebuję 
słyszeć głos mieszkańców. Proszę Państwa, zamykam punkt 29 porządku obrad sesji. No cóż, 
przechodzimy do...  
Kolejny mówca 
Mogę ad vocem?  
Kolejny mówca 
Tak.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem przeciwny, żebyśmy się spotykali, tylko jeden raz w tym 
przypadku uważam, że powinniśmy wykorzystać taką możliwość i to nie chodzi o to. Mój wniosek nie 
dotyczył tego, że my narzucimy Pani przewodniczącej, dalej to będzie jej decyzja, ale jeżeli my teraz 
tutaj zagłosujemy, to być może Pani przewodnicząca uwzględni prośbę radnych, widząc liczbę 
głosów. Być może ja nie mam racji, być może jestem w mniejszości i większość radnych chce 
dokończyć tą sesję w trybie stacjonarnym i wtedy problem będzie z głowy.  



Kolejny mówca 
Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Ja tylko przypomnę, że tutaj jest trochę kamyczek do radnego Marcina Etienne, że poprzedni 
przewodniczący Adam Salwowski również miał władzę do organizowania sesji. Jak zarządzi ją w 
formie online, to skończyło się na tym, że odwołano go ze stanowiska, bo radni chcieli inaczej. Z 
funkcji. Z funkcji, przepraszam. Bo radni chcieli inaczej i to było jakby główne zastrzeżenie. Ten temat 
się jeszcze będzie ciągnął, natomiast ja tutaj absolutnie zgadzam się z Januszem, że warto byłoby 
zobaczyć, czego chcą radni i jednak przypomnę, że przewodniczący rady to jest funkcja służebna 
wobec radnych i ma organizować pracę radnych nie tak, jak on chce, tylko tak, jak jest to wygodne 
radnym, bo to radni go powołali na tą funkcję i radni mogą go odwołać. Tylko proszę o tym pamiętać.  
Kolejny mówca 
Radny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Ja króciutko tylko odpowiem radnemu Naftyński. Radny Adam Salwowski został odwołany, bo łamał 
prawo, w tej chwili sprawa jest w sądzie, więc poczekajmy do werdyktu sądu, dobrze? I nie ferujmy 
wyroków o godzinie 23:00 na sesji Rady Miejskiej. Chciałbym zwrócić również uwagę, że podawanie 
głosowania przy takiej garstce radnych, nie jest to w porządku, pomijając już kompetencje, o których 
wspomniałem, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem powiedzieć Marcinowi Etienne, że Pan radny kłamie, bo od tego, czy ktoś łamie prawo, 
czy nie łamie prawa, jest sąd, a nie Pan radny, który podchodzi do tematu w sposób emocjonalny 
albo inny, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo radni, czy myśmy już przeszli do wolnych wniosków i zapytań radnych? Bo ja 
jeszcze nie zamknęłam punktu 29, a już dyskutujemy. Zamykam punkt 29 porządku obrad sesji, 
przechodzimy do punktu 30, wolne wnioski i zapytania mieszkańców. Nie ma. Zamykam...  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, ja zgłosiłem wniosek formalny, by jednak mimo wszystko zarządzić przerwę w 
obradach przed tym punktem wolne wnioski, wnioski mieszkańców, zapytania i wolne wnioski 
radnych, żeby dać po prostu szansę mieszkańcom. No o to prosili również radni, by ten punkt wolne 
wnioski zawsze był w porządku obrad, więc teraz nie starajmy się uniemożliwić tego mieszkańcom.  
Kolejny mówca 
Dobrze. Bardzo proszę biuro rady o przygotowanie wniosku formalnego, Michał Naftyński ad vocem.  
Kolejny mówca 
Ja miałem tylko tą uwagę, którą miał radny Adam Salwowski, że usłyszeliśmy przed chwilą od 
radnego Etienne, że to była inna sprawa, bo Pan radny Adam Salwowski łamał prawo. To, czy łamał 
prawo, czy nie łamał prawa zadecyduje o tym sąd, a nie Pan, więc jak gdyby wspieramy się. Ja 
pokazuje tylko, że decydował o tym, że sesja ma się odbyć online i to było jego prawo do podjęcia 
takiej decyzji, nikogo z nas i jakby w odpowiedzi na to został odwołany z funkcji.  
Kolejny mówca 
Radny Marcin Etienne ma wniosek formalny? Ten sam, tak? Radny Marcin Etienne, wniosek 
formalny?  
Kolejny mówca 
Tak, wniosek formalny.  
Kolejny mówca 
Teraz w tej chwili?  
Kolejny mówca 
Tak, wniosek formalny o zarządzenie przerwy jeszcze przed zapytaniami mieszkańców.  



Kolejny mówca 
Dobrze, proszę przygotować głosowanie. Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
W punkcie jesteśmy interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Ja chciałbym bardzo podziękować 
urzędowi za webinarium dotyczące S7. Może technicznie nie było w super wykonane, ale bardzo 
potrzebne spotkanie. Uczestniczyło, z tego co Pani Jakubiak- Rososzczuk powiedziała podczas 
webinarium, 60 mieszkańców. Jednak tu mam uwagę, szkoda że jej nie ma. Ona w którymś 
momencie powiedziała, że takie webinarium musi trwać 60 minut. Ja myślę, że my powinniśmy... 
Przed chwilą teraz mówiliśmy o tym, że mamy szanować mieszkańców, takie webinarium powinno 
trwać tyle, ile mieszkańcy sobie potrzebują, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania, więc w przyszłości 
próbujmy nie ograniczać na siłę wypowiedzi panelistów, tylko jednak uzyskiwać odpowiedzi na 
pytania, które mieszkańcy rzucają na czacie. Róbmy tak częściej. Tu myślę, że to jest formuła, która 
pozwala uczestniczyć mieszkańcom wtedy, kiedy nie mogą przyjechać do ICDS-u z różnych 
względów. Tak, jak Pani przewodnicząca powiedziała, czasem mogą spod kołderki się podłączyć do 
takiego webinaru albo karmiąc dziecko piersią, albo mając po prostu małe dzieci w domu. Myślę, że 
to jest częstszy powód, ale taka formuła na pewno jest bardzo wygodna. Jeszcze raz bardzo dziękuję i 
proszę o więcej, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Tylko tak w woli wyjaśnienia, to nie są wolne wnioski, ponieważ radny Marcin Etienne wystąpił z 
wnioskiem formalnym o przerwaniu sesji po punkcie 29 przed punktem 30. Głosujemy. Kto... Nie 
zrozumiałam Panie radny.  
Kolejny mówca 
Przecież Pani przewodnicząca sama może zarządzić przerwę i czekamy na tą przerwę i teraz 
będziemy głosować, żeby zarządzić przerwę, wniosek normalny no...  
Kolejny mówca 
Tak proszę Pana, bo to wynika ze statutu. Ja tego nie wymyśliłam, naprawdę, Proszę zacząć czytać 
statut. Panie radny, bardzo proszę zacząć czytać statut. Wtedy naprawdę będziemy się mniej spierać.  
Kolejny mówca 
Pytanie do Pana mecenasa. Czy jeśli Pani przewodnicząca teraz zarządziłaby przerwę, to wniosek 
radnego Etienne formalny byłby bezzasadny?  
Kolejny mówca 
Szanowny Panie radny, statut stanowi jednoznacznie, że Pani przewodnicząca nie ma prawa 
zarządzić przerwy, o ile na sali jest kworum. Jedyny przypadek, który pojawia w statucie dotyczące 
ewentualnego wyznaczenia innego terminu, to jest brak kworum. W każdym innym przypadku, jeżeli 
padł wniosek o zarządzanie przerwy, zgodnie ze statutem i to już chyba kilkukrotnie w trakcie tej 
kadencji było robione, rada ma obowiązek podjąć uchwałę.  
Kolejny mówca 
Wniosek przyjąć. Zarządzam głosowanie w sprawie zarządzenia przerwy przed punktem 29... To 
bardzo proszę to poprawić. Zamykam punkt 29, przechodzimy do punktu 30. Głosujemy proszę 
Państwa. O 8:00 rano? Tak proszę Państwa. Zarządzenie przerwy przed punktem 29 wolne wnioski i 
zapytania mieszkańców... Do dnia 31 sierpnia do godziny 8:00 rano.  [dźwięk niezrozumiały] Panie 
radny, wyjaśnię dobrze? Pani skarbnik powiedziała, że z uwagi na obowiązki inne nie może we 
wtorek być w godzinach popołudniowych. Mogę Państwu zaproponować 30 poniedziałek. [dźwięk 
niezrozumiały] Proszę? Aha, to jest... Rozumiem. [dyskusja] Dobrze, proszę Państwa, ale spróbujmy 
to ustalić, dobrze? Bardzo proszę spróbujmy to ustalić. [kłótnia] Proszę Państwa, ja też jestem osobą 
pracującą zawodowo, mogę albo nie przyjść rano i spóźnić się do pracy, albo o godzinie 16:00, jak 
kończę pracę. W ciągu dnia nie będę... Nie jest wpisane w radnego statut, że musi być osobą 
bezrobotną. Proponuję Państwu albo 8:00 rano, albo godzinę 16:00. Naprawdę, trudno jest 
dopasować.  



Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca dostaje z tego powodu dietę, że Pani nie pracuje w czasie, kiedy [dźwięk 
niezrozumiały]  
Kolejny mówca 
Ale ja muszę pracować dlatego, że proszę Pana mam też obowiązki.  
Kolejny mówca 
Rozumiem, ale to dlatego dostajemy diety, bo...  
Kolejny mówca 
Poproszę Pana, naprawdę, to już [dźwięk niezrozumiały] Proponuję Państwu 8:00 rano, proponuję 
Państwu 30... [dźwięk niezrozumiały] Przepraszam, tak mnie zagadał Pan radny Janusz Skonieczny, że 
nie zauważyłam. Przepraszam Państwa radnych bardzo serdecznie. Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania 8 głosów za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się...  
Kolejny mówca 
Ale nie ma napisane, że będzie offline?  
Kolejny mówca 
Przerywam sesję do 31 sierpnia do godziny 8:00 rano. Tymczasem wszystkim Państwu serdecznie 
dziękuję za uwagę.  
 
 


