
Nieznany mówca 
Łomiankach która została przerwana na podstawie paragrafu 10 punkt 6 regulaminu pracy rady 
Proszę o uruchomienie systemu i wyłączenie przycisku kworum który potwierdzi obecność radnych 
na sesji radny Marcin Etienne Radna Maria Zalewska radny Wawer radna Zalewska widziałam jest 
dobrze Witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych burmistrza zastępcę burmistrza panią skarbnik 
zarządy a także wszystkich państwa obecnych przed monitorami komputerów którzy oglądają nas 
Dzięki transmisji sesji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomianki.pl na 
podstawie artykułu 20 ustęp 1 b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Szanowni państwo Uprzejmie informuję że do 
systemu zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 16 radnych jest kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał przypomnę że w pierwszej części 42 sesji zrealizowaliśmy 
Porządek obrad w punkcie 1 2 i następnie 24 27 niezrealizowany porządek obrad 42 sesji to 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki 
na lata 2021 2030 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2020 128 rozpatrzenie projektu w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji 
rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach 29 wolne wnioski i zapytania mieszkańców 30 interpelacje 
zapytania i wolne wnioski 31 informacje przewodniczącej Rady Miejskiej 32 zamknięcie obrad sesji 
przechodzimy do punktu trzeciego rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Łomianki za lata 2021-2030 ze zmianami i jednocześnie omówimy budżet 
Bardzo proszę panią Skarbnik Dzień dobry państwu Witam szanownych radnych proszę państwa 
zmiany które wprowadzi liście państwo wnioskami na sesji 26 sierpnia 2021 roku spowodowały 
zmniejszenie wydatków o kwotę 1975580 natomiast Zwiększenie wydatków o 3 miliony 10000 zł co 
spowodowało że zwiększy liście państwo deficyt o kwotę 1 Million 34 tysiące 420 zł po zmianach 
przyjętych wprowadzonych przez państwa wydatki wynoszą kwotę 222097050 zł i 2 gr natomiast 
dochody 197 milionów 472169 zł 71 gr deficyt zwiększy liście państwo do kwoty 24624880 zł 31 gr 
Zgodnie z artykułem 240 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych Tak wprowadzone zmiany nie mogą 
być przyjęte do budżetu Dziękujemy Kto z państwa radnych chce zabrać głos radny Janusz 
Skonieczny Czy możemy zbilansować budżet zdejmując środki z na przykład z inwestycji budynek 
Komunalny jak najbardziej wtedy to kwota deficytu czyli 1000000 34 należałoby zdjąć zadania 2019 
przez 0 1 w chwili obecnej mamy na tym zadaniu 3400000 zł byśmy zdjeli 1034420 zł to na tym 
zadaniu by zostało 2365580 zł i wtedy wtedy nam się z bilansują dochody z wydatkami oczywiście po 
kolei zmiany skutkujące tym trzeba by było prowadzić No to przy jednym zadaniu to jest kwestia tam 
szybka sprawa dziękuję Radna Cłapińska Magdalena Dzień dobry ja chciałam się zapytać czy mogę 
złożyć taki wniosek o przywrócenie pieniędzy na Wydział Promocji z powrotem 150 000 Szanowni 
państwo Chciałam wam powiedzieć że szanowni radni bardzo bronicie na przykład centrum kultury 
które bardzo dużo robi różnych wydarzeń wiecie chyba doskonale że to są naczynia połączone i 
razem Centrum Kultury współpracuje z wydziałem promocji i rykoszetem niestety między innymi 
dostanie zdjęcie tych pieniędzy spowoduje niestety również zdjęcie pieniędzy z różnych wydarzeń 
przez centrum kultury ja bardzo was proszę żebyście się nad tym zastanowili czy to w ogóle ma sens 
Dziękuję bardzo pani Skarbnik proszę się wypowiedzieć w tym temacie znaczy się tak powiem tak 
sama zmiana techniczna to nie jest problem Natomiast ja bym prosiła pana prawnika jak to wygląda 
od strony prawnej panie mecenasie Szanowni państwo i jak rozumiem wtedy cały czas w jednym 
jakby porządku obrad w sesji którą prowadziliśmy w ubiegłym tygodniu z całą pewnością założyć 
mogę że formalnie byłoby to dopuszczalne na tomiast na pewno głosowanie ponowne tego samego 
wyobrażałbym sobie schizofrenicznie to znaczy generalnie jak rozumiem mielibyście państwo sami 
sobie zaprzeczyć i w tej chwili podjąć decyzję inną sytuację w której ta zmiana byłaby elementem 
Większej części nie byłoby problemu bo ja rozumiem że może nastąpi ć jakaś zmiana stanowiska 
natomiast z tego co ja pamiętam to te auto zdjęcie bo głosowane rozdzielnie jako ile oddzielny punkt 
w związku z czym decyzja należy do rady przeprowadzenie tego typu głosowania nie będzie 
skutkowało nieważnością podjętej uchwały Natomiast rzeczywiście na tym samym porządku obrad 
już raz podjęliście decyzję w tym przedmiocie Magdalena CŁapińska rozumiem dziękuję w takim razie 



cofam wniosek radny Michał Naftyński proszę państwa Szanowni radni pani burmistrz panie 
burmistrzu mieszkańcy nie chodzi tutaj o Centrum Kultury doskonale wiemy Chodzi o kwestie 
wydawania publicznych na biuletyn którego regularnie wychodzi 11000 egzemplarzy to jest koszt dla 
mieszkańców czytamy i widzimy I co tam jest drukowane nie wiem odniosę się do uchwały 
absolutoryjnej która była bardzo ciekawie tam potraktowana może zatrudnić osobę eksperta i który 
się wypowie w jaki sposób jest prowadzony ten biuletyn Nie po prostu chodzi o to żeby w jakiś 
sposób wpadniemy na pomysł żeby ten biuletyn nie wychodził to jest to jest wydawania publicznych 
pieniędzy na propagandę nic więcej Marcin Etienne ja mam odmienne zdanie Pan radny chyba nie 
pamięta a nie uczestniczył w życiu publicznym w poprzedniej kadencji nie wie co to jest czerwona 
gazeta I co to jest propaganda wtedy była wydawana czerwona gazeta wtedy wtedy była wydawana 
gazeta z publicznych pieniędzy tak ona była ona była wydawana na pod pod adresem pana Tadeusza 
Krystecki ego przewodniczącego wiemy jakie przepływy pieniędzy były wiemy jaki był jak był 
organizowany Dzień samorządowca dla wybranych samorządowców to była propaganda i to było 
wydawanie publicznych środków radny Piotr Bartoszewski proszę państwa Jesteśmy przy punkcie 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy w sprawie budżetu i tylko o 
tym proszę żebyśmy mówili te zarzuty coś z mikrofonami jest jakiś brzęczenie może należałoby coś z 
tym zrobić bo to u każdego słyszę jak przy wypowiedziach te te zarzuty które pan formułuje nie mają 
podstaw treści o której pan wspomniał nie była finansowana w żaden sposób z publicznych środków 
jak ma pan ten temat dokumenty nie wiem jakąś wiedzę to może to poproszę a tutaj zgadzam się z 
radnym Naftyyńskim żeby ukr ócić w jaki sposób działanie takie właśnie propagandowe by wykonać 
to poprzez zdjęcie środków z promocji być może są inne rozwiązania natomiast sugerowałbym się 
skupić dzisiaj na tym żeby ten budżet spiąć zamknąć a nie rozwijać dawne sprawy i do radnej która 
proponowała też wprowadzenie środków na promocję Również proszę jak będą żeby nie nie 
wałkować cały czas tych samych spraw sesja miała już swoją część te sprawy były No już w jakiś 
sposób więc jedźmy dalej Skupmy się na tym jak zamknąć budżet radna Cłapińska wycofała Swój 
wniosek przechodzimy do wieloletniej prognozy finansowej i budżetu pani skarbnik Czy w tej sprawie 
co pani proponuje I co proponują radni No to się jeżeli państwo podejmiecie teraz wniosek o zmianę 
w budżecie polegająca na zmniejszeniu zadania 2019 przez 01 jest to budowa budynku Komunalnego 
Ja szybciutko przygotuję zmianę jak to będzie wyglądało w uchwale budżetowej jak to będzie 
wyglądało w wpf-ie i będzie można zmiany w budżecie i WPF Dziękuję bardzo proszę państwa pani 
skarbnik zaproponowała zdjąć z z budynku Komunalnego przegłosuje my chyba to pani mecenasie 
tak Czy jesteśmy Czy mogę prosić o głos propozycja pana Skoniecznego i jeżeli pan radny Skonieczny 
mógłby wystąpić z takim wnioskiem i państwo przegłosujecie Ja przygotuję zmianę Dziękuję bardzo 
proszę pana radnego Janusza Skoniecznego o informację czy podtrzymuje pan wniosek formalny czy 
wniosek formalny pan w sprawie merytoryczny i tak proszę Tak proszę żeby zbilansować budżet 
środkami z tego zadania Jednocześnie proszę o zmianę treści tego zadania na zakup gruntu i budowę 
budynku Komunalnego ponieważ w pieniądzach które tam zostały urząd planuję rekultywację gruntu 
za 800000 zł i myślę że my za 800000 zł jesteśmy w stanie kupić działkę albo jesteśmy w stanie kupić 
mieszkania bo wydajemy prawie 1000000 złotych na to żeby działka nadawała się do budowy 
budynku kontener owego Myślę że musimy się zastanowić nad sensownością o takich wydatków 
radny Jerzy S erzysko Właśnie chciałem usłyszeć jaki będzie skutek tego zdjęcie tych środków to to 
radny Janusz Skonieczny trochę nam przybliżył wydaje mi się tak na marginesie bardzo dziwne że 
zadanie jest od dwóch lat już na tapecie na etapie w którym mieliśmy przystąpić praktycznie do 
działań inwestycyjnych materialnych okazuje się że teren jest nie przygotowany także to to to jest 
tak jakby znaczne niedopatrzenie procedur procedur przygotowawczych Dziękuję pani burmistrz Ja 
Tylko proszę panią skarbnik pani skarbnik bardzo proszę pan radny Serzysko nie był na poprzedniej 
sesji może ja powiem radny Skonieczny Złożył wniosek o zdjęcie całości tych środków ja poproszę 
jeszcze merytorycznie pana Radka o wypowiedź pana Radosława Nowaka naczelnika Wydziału 
inwestycji Dziękuję panie naczelniku Proszę przedstawić radnym Szanowni państwo radni więc jeśli 
chodzi o budynek komunalny przez ten czas w którym To zadanie jest aktywne Urząd Miejski 
dokonywał wszelkich czynności zmierzających do tego aby go wybudować Natomiast w wyniku 



badań gruntowych okazało się że są na tym gruncie zanieczyszczenia i bez względu na to czy my ten 
budynek wybudujemy na tej działce czy nie jest to działka Gminna i według naszej oceny i przepisów 
obowiązujących gmina ma obowiązek te zanieczyszczenia usunąć bez względu na to co na tej działce 
powstanie to jest jeden aspekt Poza tym poszły już daleko idące jakby koncepcje i wszelkiego rodzaju 
ustalenia żeby ten budynek powstał i nie widzimy powodów dla których mielibyśmy zmieniać jego 
lokalizację według tego że Zgłosiłam się ad vocem to mogę zgłosiłam tylko Pani Hania była pierwsza 
Szanowni państwo szanowni Szanowni państwo mieszkańcy którzy nas Oglądacie ja chciałam 
zauważyć że w planach miejscowych nie ma żadnego miejsca innego pod budowę budynków 
wielorodzinnych to wszystko jest ze sobą powiązane Myślę że warto wziąć to pod uwagę i Jeżeli 
zależy państwu na tym żeby spiąć budżet A słyszałam to i na poprzedniej sesji na tej sesji 
zaproponowane przez zaproponowany Wniosek Jeśli chodzi o przesunięcie środków i zmniejszenie 
tego deficytu Które państwa wnioski zostały Które państwa wnioski spowodowały jeżeli możemy 
przejść po prostu do tego żeby uzupełnić sam wniosek i przejść dalej do procedowania to będzie to 
bardzo dobra decyzja w tym momencie proponowanie z zadania i szukania działki gdzie wiadomym 
jest szczególnie dla członków komisji planowania że nie ma w planach miejscowych miejsca na 
budynki wielorodzinne z działaniem na szkodę również mieszkańców którzy w budynku 
Komunalnego oczekują jak kania dżdżu dziękuję Advocem Janusz Skonieczny Ustalmy jeden fakt to 
nie nasze zmiany spowodowały zwiększenie deficytu bo budżet był zanim pani burmistrz przyniosła 
zmiany w budżecie był zbilansowany my odrzuciliśmy pani zaproponowane zmiany i związku z 
odrzuceniem tych zmian zwiększył się deficyt w związku z tym to nie nasze działania spowodowały 
deficyt tylko to jak pani zaproponowała wprowadzenie zmian do istniejącego budżetu 
zaproponowaliśmy na poprzedniej sesji zmiany w tylko w jednym punkcie tyczyły się tylko jednej 
zmiany w przychodach i wydatkach niestety nie chcieliście państwo jej wprowadzić jeśli budynek 
komunalny i miejsce jak widać ochoczo stworzyliśmy 8 uchwał dotyczących zmiany planów 
miejscowych Myślę że jeżeli znajdzie się działka na której moglibyśmy zbudować budynek komunalny 
w dowolnym miejscu możemy go nie wiem w Sadowej gdzieś gdzie Ziemia jest tania tak gdzieś gdzie 
ziemia jest tania możemy także przyjąć uchwałę o zmianach zmianie planu miejscowego dla tej 
konkretnej działki Robiliśmy już to w przeszłości dla szkoły na przykład tak ta działka pod szkołę w 
Sadowej przeznaczona pod szkołę zmieniliśmy plany zmieniliśmy jesteśmy radą miejską mamy taką 
moc możemy przystąpić do zmiany planów miejscowych możemy przejść całą tą procedurę i 
skończyć z budową budynku Komunalnego w innym miejscu za dużo mniejsze pieniądze pani 
burmistrz dokonała zmian panie radny to pan Złożył wniosek i proszę nie mówić że pani burmistrz 
pani burmistrz projekt przyniosła zbilansowany to pan złożył wnioski zmieniające budżet i 
zwiększające deficyt proszę nie odwracać sytuacji i stanu faktycznego pani burmistrz bardzo proszę 
panie naczelniku Tak więc jeżeli nawet rozważali byśmy zakup innej działki zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego to zdecydowanie opóźni powstanie takiego budynku 
Komunalnego a wszyscy wiemy że jest to po prostu niezbędne dla tej Gminy w tej chwili więc ja bym 
zdecydowanie odradzał to wydłuży cały proces inwestycyjny to jest jedna rzecz Druga rzecz my 
wiedząc że nie możemy zrealizować budowy tego budynku Komunalnego w tym roku a przynajmniej 
tej części która była zakładana Pierwotnie na początku ze względu na okoliczności które powstały 
niezależne od nas Zdecydowaliśmy o tym że moglibyśmy te środki wykorzystać na inne zadania które 
wcześniej przez państwa były zaplanowane i państwo teraz to zdejmujecie także to jest dla mnie 
działanie niezrozumiałe i wręcz na szkodę Gminy moglibyśmy zrobić jeszcze dwie ulice w tym roku 
Natomiast nie przesuwając tych środków po prostu nie zrobimy tego i mieszkańcy będą mogli 
państwu podziękować za to radny Jerzy Serzysko i jeszcze jest informacja o d naczelnika Wydział 
Geodezji że studium zabrania tego typu zmian planów miejscowych panie radny i Smuci to że członek 
komisji planowania nie rozumie planów ani studium ani zmian w planach miejscowych Radny 
Serzysko rozumiem że to męczy pana Strasznie to że ten budynek komunalny ma powstać obok pana 
ale takie są fakty tam zaplanowano ładnych parę lat temu budowę budynku Komunalnego gminnego 
Dziękuję proszę radny Jerzy Serzysko usłyszeliśmy jakąś informację bardzo świeżą od pana naczelnika 
okazało się że teren jest skażony Według mojego stanu wiedzy o tym że teren jest skażony wiemy od 



przynajmniej 15 lat od czasów jak inwestycje próbował tam prowadzić Ronson tak były duże 
trudności żeby uzyskał zgodę kilka lat to się ciągnęło właśnie z powodów skażenia terenu arsenem 
po dawnej garbarni także cały obszar ten jest skażony i to nie jest żadna nowość żadne odkrycie w tej 
chwili że okazało się że teren jest skażony dziękuję radny Janusz Skonieczny w sprawie zmiany 
planów miejscowych studium zezwala w przypadku pojedynczych działek a nie pozwala zmienić 
przeznaczenia gruntu pod budynki komunalne w takim razie Może kupmy Może kupmy w takim razie 
mieszkania na rynku które wyjdą prawdopodobnie taniej jeśli liczyliśmy Wydanie 4 milionów tak ile 
Ile w tej chwili może zapytam ile w tej chwili będzie kosztowała ta inwestycja panie Radosławie 
dodajemy 800 000 ostatnio był 5000000 był o ile dobrze pamiętam była oferta czy w okolicach 
dodajemy teraz 800 000 to ile w końcu będzie kosztowała kosztowała sama budowa A ile warta jest 
ta działka i podsumujmy to Panie naczelniku proszę się odnieść do zapytania pani e radny my nie 
zmieniamy nic w zakresie finansowania tego budynku wszystkie pierwotne założenia są 
uwzględnione w tym budżecie jedynie są przesunięte na lata kolejne więc całe założenie finansowe 
nie ulega zmianie ulega zmianie tylko to że nie wydamy tych pieniędzy w tym roku chcemy je wydać 
w latach kolejnych i nie zmieniamy tutaj to wszystko jest uwzględnione w projekcie w tej działce i tak 
dalej Nie nie zmieniamy tutaj nic w tej chwili oprócz przesunięcia na latach kolejne Panie naczelni ku 
nie mam nie mam w tej chwili kwoty przed sobą natomiast mógłbym panią skarbnik poprosić z 
wieloletniego planu finansowego gdyby przytoczyła całą kwotę przewidzianą na ten budynek 9 
milionów sto dokładnie radny Michał Naftyński chciałem się zapytać jakie Jaka jest szacunkowa 
wartość działki na której będzie wybudowany ten budynek do budowania tego budynku z tego co mi 
wiadomo z tego co mi wiadomo działka już od dawna jest działką gminną jeżeli chciałby pan uzyskać 
informację musieliśmy zlecić operat szacunkowy pani skarbnik A jaki metraż ma ta działka i jakieś 
radny Skonieczny O ile dobrze pamiętam to ona ma około 3000 m Jaka jest cena pod zabudowę 
rodzinną w Łomiankach Pewnie ciężko to ustalić ale wiemy że działki pod zabudowę mieszkaniową 
chodzą po 300 zł więc to już jest 1000000 zł jeżeli jeżeli przyniesie przyjmiemy cenę wyższą bo pod 
zabudowę wielorodzinną ceny działek są dużo wyższe rynkową to możemy dojść do tysiąca więc 
okaże się że jest ta działka jest warta na przykład 3 miliony złotych minus 800 000 na rekultywację 
więc już mamy kilkanaście milionów złotych Wychodzi na to że po pół miliona zapłacimy za jedną za 
jeden pokój 20 m bez bez części Socjalnej z łazienkami i kuchnią na korytarzu tak w zabudowie 
kontenerowej to jest już to jest jakiś absurd przy cenie którą mieliśmy w przetargu która wygrała 
4938000 zł poprzedni przetarg 20 mieszkań po około 20 metrów to nawet nie był mieszkania tylko 
pokoje w związku z tym cały czas rozmawiamy o budżecie o tym jak będziemy wydatkować pieniądze 
w związku z tym cena cena tego mieszkania wychodzi Jeżeli do tego dodamy tą cenę działki marżę 
dewelopera żeby porównać ją z cenami na rynku to wychodzi około około 10 Czy 12000 zł za metr 
Wyobrażacie sobie kupiliby państwo za tyle pieniędzy 20 m pokój z łazienką na korytarzu chyba nie 
jeśli się zastanowimy nad zakupem mieszkań bo myślę że znajdziemy kupno segmentu jest w 
granicach naszych możliwości segmenty 80 m w Łomiankach chodzą po 80 Przepraszam 80 m chodzą 
po pół miliona złotych Ile jesteśmy w stanie kupić segmentów w cenie 9000000 zł zaplanowanych na 
tym zadaniu ktoś policzy 18 to ile osób jesteśmy w stanie zakwaterować w takich mieszkaniach w 
takich w segmencie też jesteśmy 80 m też jesteśmy w stanie zakwaterować być może dwie rodziny 
będą mieli lepsze warunki niż w tego typu budynku komunalnym z jedną łazienką i kuchnią na 
korytarzu tak samo będą dzielić infrastrukturę tak tak samo będą mieszkać razem ale będą to lepsze 
warunki więc musimy naprawdę się zastanowić czy czy to jest sens czy ma sens budować tak niskiej 
jakości budynek za tak duże pieniądze Dziękuję dziękuję Chciałbym zgłosić wniosek formalny zdjęcie 
dyskusji i przeniesieni do komisji technicznej dziękuję bardzo Dziękuję będziemy głosować wniosek 
formalny Proszę przygotować ten wniosek był wnioskiem merytoryczny m Pierwszeństwo ma 
wniosek formalny zgodnie ze statutem proszę o przygotowanie głosowania do wniosku formalnego 
głosujemy Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji i przeniesieniem tematu o którym 
mówiliśmy Budynków Komunalnych do komisji technicznej Przecież powiedziałam nad nazwą 
zadania budynek komunalny do komisji technicznej Proszę powiedzieć jak pan radny Chciałby 
sformułować zamknięcie dyskusji zadania zadania pod nazwą budynek komunalny i przeniesienie 



prac do komisji technicznej w takim razie poproszę oraz reasumpcję głosowania i zmianę w esesji 
zamknięte nie wniosku formalnego nie wycofała pani ale jest inaczej nazywany albo zamykamy 
dyskusję W tym punkcie albo zamykamy dyskusję tylko na ten temat W takim razie poproszę o 
zmianę nazwy dokładnie wnioskodawczyni pani Mariola Niecikowska zgłosiła wniosek formalny 
wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przeniesienie do komisji technicznej dyskusji nad zadaniem 
pod nazwą budynek komunalny ostatni czas o tym mówiliśmy ostatnie 20 minut ale poproszę o 
zmianę tytułu głosowania i reasumpcję reasumpcji głosowania nie będzie wniosek jest inny ja mam 
propozycję wobec tego żebym pani radna Mariola Niecikowska wycofała ten wniosek i sformułowała 
drugi lub wycofała wniosek formalny w ogóle dobrze wycofuję ten wniosek i drugi wniosek składam 
o zamknięcie dyskusji dotyczącej zmiany nazwy zadania zadania pod nazwą i przeniesienia do komisji 
technicznej pani radna Mariola Niecikowska wycofała wniosek formalny którego państwo Nie 
zrozumieli i formułuje wniosek ten wniosek pierwszy został wycofany bez żadnych reasumpcji 
głosowania i głosujemy nad drugim wnioskiem znaczy pierwszym ponieważ tamten został wycofany 
jeszcze raz i formułujemy go w następujący sposób pani radna proszę wniosek formalny o 
zamknięcie dyskusji i przeniesieniu do komisji technicznej z ze zmianą nazwy zadania na komunalny 
Tak właśnie właściwie nie Komunalnego tylko socjalnego bo Proszę nie mylić dwóch pojęć Ja już to 
kiedyś tłumaczyłam na czym polega różnica między budynkiem komunalnym i cały czas pan radny 
Janusz Skonieczny wprowadza tak się nazywa zadanie Proszę przeczytać w budżecie budowa 
budynku Komunalnego pani Madziu budowa budynku Komunalnego zadanie 2019 przez 01 proszę 
państwa wniosek formalny brzmi zamknięcie dyskusji i przeniesienie jej do komisji technicznej w 
zakresie zmiany nazwy zadania Budowa budynku Komunalnego zadanie nr 2019 łamane na 01 jeżeli 
jest to dla państwa zrozumiałe to głosujemy Jak zrobić radny Michał Naftyński nie zagłosował 
stwierdzam że wyniki głosowania 10 głosów za 6 przeciw 0 wstrzymujących się wniosek o zamknięcie 
dyskusji został przez radę przyjęty Poproszę o przegłosowanie mojego wniosku merytorycznego 
proszę podyktować o zbilansowanie budżetu środkami z zadania 2019 01 oraz zmiany nazwy zadania 
na zakup działki i budowa budynku pani skarbnik proszę wypowiedzieć się na ten temat ale przecież 
to państwo przed chwilą przegłosowa liście wniosek że przenosicie przenoszona jest praca nad 
zmianą nazwy zadania do komisji technicznej Nie bardzo rozumiem nie na ten cel ale przeniesienie 
do pracy przeniesienie do i przeniesie nie Ja przeczytałam ten wniosek państwo zrozumieliście 
zadałam pytanie czy jest zrozumiały przechodzimy do głosowania czy w tym temacie jest zamknięta 
dyskusja Przechodzimy Przegłosujmy wniosek który wcześniej złożyłem panie mecenasie Proszę do 
mikrofonu wyjaśnić Bardzo proszę pan mecenas znaczy Szanowni państwo w aspekcie czysto 
logicznym Ja wiem że tak może wczesna pora ale w aspekcie czysto logicznym zrozumiałem pani 
wniosek i państwa głosowanie jak o to żeby tę dyskusję to zagadnienie ten problem dotyczący nazwy 
zadania przenieść do komisji technicznej ja tak zrozumiałem to głosowanie oczywiście ono było 
Natomiast w tym formalnym procedowaniu w przedmiocie zamknięcia dyskusji to oczywiście nie 
wyłącza państwu możliwości podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały bo formalnie muszę powiedzieć że 
nie wyłącza też mamy do czynienia z takim głosowaniem który ma z jednej strony państwo jak 
rozumiem jako rada wyraziście Wolę że chcecie w tej komisji technicznej podyskutować bo to się 
znalazło konkretnie w przedmiocie głosowania a z drugiej strony w tym momencie już rozstrzygacie 
okoliczność w sposób całkowicie jednoznaczny ostateczny Jak rozumiem wyrażacie swoją wolę na 
teraz Oczywiście jeżeli chodzi o kwestie czysto formalne nie wyłącza to możliwości dokonania 
modyfikacji w takim zakresie jak to zostało sformułowane przez pana radnego natomiast no jest to 
ewidentnie sprzeczne z tym głosowaniem formalnym któreprzed chwilą Państwo przeprowadziliście 
panie Bartoszewski Jerzy Serzysko mówi ja osobiście zrozumiałem to wniosek sformułowany żeby 
przenieść dyskusję do komisji technicznej między innymi w zakresie zmiany zadania chociażby nie 
budynek Komunalny a socjalny budynek komunalny ma inny standard zupełnie niż socjalny Skutkiem 
tego może być w przyszłości będzie potrzeba na tych 20 metrach tak jakby użyczyć to mieszkańcom 4 
osobom i jeżeli budynku Komunalnego to nie będzie można bo nie będzie spełnione kryterium 
budynku Komunalnego powierzchni Komunalnej powierzchnia socjalna jest zupełnie co innego ma 
niższe parametry w różnych i powierzchni użytkowej i ilości osób przypadających na jeden etcetera 



etcetera także w moim odczuciu taka dyskusja jest potrzebna jako zadanie nie zdejmowane z 
projektów realizacji ale będzie potrzeba Niezależnie od tego w moim zdaniem zmienić jego nazwę na 
budynek Social ny w przyszłości za lat 5 10 20 może żeby nie było różnych tego typu przypadków 
uniemożliwiających zasiedlenie tam odpowiedniej ilości mieszkańców Dziękuję mówimy na temat 
budżetu i wieloletniej prognozy Który mamy dzisiaj przyjąć lub nie na dzisiejszej sesji proszę radny 
Michał Naftyński Szanowni państwo pani burmistrz Znaczy to jest tak że my dyskut ujemy temat 
budżetu cały czas Nie rozumiem skąd przede wszystkim są uwagi że mamy dyskutować na temat 
budżetu my na temat budżetu dyskutujemy decydujemy o publicznych pieniądzach jest dyskusja o 
tym czy wydawać pieniądze publiczne na inwestycje która naszym zdaniem jest nieracjonalna nie nie 
Pana zdaniem tylko jeśli radni zagłosują to okaże się że nie tylko Pana zdaniem więc państwo zarząd 
jak gdyby swoją postawą tutaj mogę go określić tak takim sformułowaniem reguła zaangażowania 
państwo wykona liście pracę już i teraz Mimo że ona z naszej perspektywy jest bezsensowna to dalej 
brniecie bo już zostały wykonane pewne ruchy to jest ogólnie powoduje że na bezsensownych 
zadaniach rosną cały czas koszta bo już się zainwestowało energię zainwestowało się czas pieniądze 
więc się nie wycofujemy Z jakich ś działań radny Skonieczny pokazał i że tego typu działanie tego 
typu wydatkowania środków jest bezsensowne sugestia była taka żeby szukać innego rozwiązania 
słyszymy z państwa strony że się nie da że nie ma możliwości że nie można zmienić tego że się nie da 
generalnie chociaż my wiemy bo już się nauczyliśmy z punktu formalnego da się znaleźć wyjście z tej 
sytuacji państwo nie chcecie znaleźć wyjścia z tej sytuacji państwo chcecie zrealizować pierwotnie 
założony plan i o to się rozbija cała Dyskusja na temat budżetu więc do pana mecenasa mam taką 
uwagę że jeśli chodzi o logiczne podejście to my możemy sobie przegłosować ten wniosek i zmienić 
zadanie to wtedy dyskusja Nawet jeśli będzie dyskusja nad tym zadaniem wygląda niaczej w komisji 
bo jest o przywrócenie poprzedni ej nazwy a nie o jej zmianę czyli jak gdyby jest zmienia się drużyna 
atakują ca i broniąca my przegłosując ten wniosek i zmieniając nazwę on nadal może wylądować w 
komisji technicznej tylko inaczej wygląda dyskusja bo wtedy trzeba przekonać żeby powrócić do tej 
pierwotnej nazwy więc ja nie widzę tej żadnej sprzeczności logicznej i żadnej jakby wewnętrzny że to 
jest jakby jakaś tam jakiś rodzaj schizofrenii potocznie nazywanych też zostawmy to jest jak tego nie 
widzę żadnej sprzeczności możemy przesłać ten wniosek możemy przygotować ten wniosek i ja 
absolutnie zachęcam żeby tą zmianę wprowadzić zmiany na zakup działki żeby urząd Był zmuszony 
uchwałą i jak gdyby tym czego sobie życzy ciało kolegialne jakim jest rada miejska i zacząć szukać 
innego rozwiązania alternatywnego dziękuję bardzo widzę że Tomasz Dąbrowski wniosek formalny 
zgłosić Chciałbym zgłosić wniosek formalny o 10 minutową przerwę dziękuję wniosek formalny pani 
pani burmistrz Małgorzata Żebrowska Szanowni państwo takie trochę deżawi trochę nie wiem na 
tych sesji albo najpierw państwo narzekacie że wprowadzamy zmiany do budżetu a teraz słyszę 
zarzut że nie chce wprowadzić zmian do budżetu to ja bym chciała żebyście państwo się zdecydowali 
bo zmiana informacji z czwartku która brzmiała zupełnie inaczej na informację dzisiaj i jest dosyć 
niekompatybilna to jest jedna rzecz Druga rzecz Ja chcę państwu radnym przypomnieć studium 
zabrania teraz zmiany planów miejscowych To jest po pierwsze Po drugie w studium jest tylko 
istniejąca zabudowa wielorodzinna lub w trakcie realizacji nie ma innej zabudowy i chodzi o 
zabudowę wielorodzinną jest to dosyć kontrowersyjna zmiana wiele lat już słyszę że bloki to zło od 
państwa radnych również a teraz słyszę że mamy szukać w studium zaplanować coś i zmienić plany 
miejscowe tam gdzie będzie można zbudować wielorodzinną zabudowę ja po prostu tego Szanowni 
państwo nie rozumiem zwracam się do mieszkańców żeby z uwagą słuchali tych sesji ponieważ na 
każdej sesji jest zmiana nastawienia zmiana pewnych propozycji Ja rozumiem że radni wyznaczają 
kierunki działania tylko jeżeli ja co sesję będę miała inny kierunek wyznaczony to nic się tutaj w 
gminie nie uda i nie ukrywam że ja coraz bardziej mam takie poczucie że rozmowy tutaj toczone 
przez niektórych radnych prowadzą do destabilizacji pracy gminy czy działania Gminy Martwi mnie 
to niezmiernie ponieważ zaproponowana zmiana gdzie deficyt wystąpił 1000000 złotowy po 
wnioskach z czwartku Jest szansa na to żeby zamknąć kwestie budżetu na której państwu radnym 
zależy czyli przesunąć środki z jednego zadania uzupełnić finansowanie bez większych zbędnych 
działań No to tego tak prosto się nie da bo radny teraz wymyślił że trzeba zmienić nazwę zadania 



które jest dość kontrowersyjna i nie koniecznie do spełnienia w najbliższych latach jest to bardzo 
niepokojące zjawisko bo ono nie jest konstruktywne tylko de konstruktywne jeśli państwo 
zamierzacie tak prowadzić sesję Życzę państwu Dziękuję pani burmistrz Dziękuję bardzo 
przechodzimy do głosowania wniosku który złożył radny Janusz Skonieczny przechodzimy do 
głosowania na jpierw głosujemy to co podał do przegłosowanie radny Janusz Skonieczny proszę 
państwa wniosek wniosek merytoryczny radnego Janusza Sk oniecznego zbilansowanie budżetu 
środkami z zadania 2019/1 i zamianę nazwy zadania 2019 na 01 na zakup działki i budowa budynku 
Komunalnego Kto z państwa jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał radny Jerzy Serzysko radna 
Cłapińska stwierdzam że wyniku głosowania 8 głosów za 7 przeciw 1 wstrzymuj ący się wniosek nie 
został przez radę przyjęty został przez radę bardzo przepraszam został przez radę przyjęty 8 głosów 
większością Poproszę państwa ogłaszam 10 minut przerwy wznawiamy obrady Wniosek wniosek 
radnego Janusza Sk oniecznego został przez radę przyjęty proszę panią skarbnik jeszcze o informację 
w sprawie wpf-u Proszę państwa jeszcze chciałam powiedzieć że albo do tej pory mówiłam o 
budżecie natomiast zmiany które zostały zgłoszone wnioskami na sesji mikrofon Bardzo proszę w 
dniu 26 sierpnia spowodowały również przekroczenie limitu wydatków w prognozie finansowej w 
roku 2022 o kwotę 280000 zł i moja propozycja jest żeby w wpf-ie żeby limity nam się bilansow ały 
bym zaproponowała bo już teraz sprawdziłam na przedsięwzięciu ale dotyczy tylko wieloletniej 
prognozy finansowej limity wydatków rok 2022 przedsięwzięcie 13 299 rozbudowa ulicy baonu Zośka 
i ja bym zaproponowała żeby zmniejszyć na tym przedsięwzięciu limit 2022 roku o kwotę 280000 zł 
do kwoty zwiększenie w tym momencie mamy w 2022 roku zwiększenie na tym przedsięwzięciu 500 
000 to ja bym proponowała żeby zwiększyć 220 000 i limit na 2022 rok po zmianach 1000 220 na tym 
zadaniu możemy jeszcze zmniejszyć ten limit wydatków na 2022 rok ponieważ trwają prace 
kosztorysowe i tutaj jeszcze nie znamy ostatecznej kwoty tego zadania natomiast te limity również 
muszą być zgodne Czyli to co mamy w tym załączniku nr 2 wieloletniej prognozie finansowej mogą 
przekraczać limitu tego co mamy w wieloletniej prognozie w załączniku nr 1 i taka jest moja 
propozycja żeby to zbilansować WPF również Oczywiście jeszcze powiem że zmiany które 
wprowadzimy tym zadaniem które wnioskował radny Skonieczny oczywiście również będą miały 
odzwierciedlenie w wpf-ie ponieważ to przedsięwzięcie również jest w wpf-ie Dziękuję bardzo 
dziękuję pani burmistrz czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos nie widzę w związku z tym 
powinniśmy to przegłosować Gdybym mogła prosić proszę Czy ktoś z radnych zgłosi taki wniosek o 
którym mówiła przed chwileczką pani skarbnik proszę żeby jeszcze raz Pani powtórzyła w skrócie 
proszę państwa WPF załącznik nr 2 ma określone limity na przedsięwzięcia na każdy rok budżetowy i 
w roku 2022 po zmianach wprowadzonych na sesji 26 sierpnia na roku 2022 limity przekraczają 
dopuszczalny limit WPF o kwotę 280000 zł i moja propozycja jest taka żeby dostosować limit 
wydatków 2022 roku należałoby zmniejszyć na przedsięwzięciu rozbudowa ulicy baonu Zośka w tym 
momencie mamy tam zwiększenie 500 000 czyli nie byśmy byśmy nie zwiększa li 500 tysięcy w 2020 
byśmy Zwiększyli 220 000 i po zmianach na tym przedsięwzięciu w roku 2022 limit wydatków byłby 
1000220 zamiast 1000500 ktoś z państwa radnych Tak proszę radny Skonieczny tak to ja teraz 
zgłaszam taki wniosek jak pani skarbnik Dziękuję Proszę przygotować tak proszę państwa przygotuję 
biuro rady wniosek formalny przegłosuje my i później zrobimy przerwę bo trzeba aby pani skarbnik 
będzie musiała to uzupełnić do projektu uchwały jeszcze Szanowni państwo chciałam państwa 
poinformować że w związku z tym że ruszamy w budżecie zadanie 2019 przez 01 to zadanie również 
znajduje się w  wieloletnie j prognozie finansowej i będzie należało dokonać zmian na tym 
przedsięwzięciu zmienić nazwy przedsięwzięć tak jak zgłosił pan radny Skonieczny bo WPF i budżet 
musi sobą Zgodna czyli WPF będziemy musieli również zmienić przedsięwzięcie pod nazwą budowa 
budynku Komunalnego na zakup działki budowa budynku Komunalnego i odpowiednie zmiany w 
poszczególnych latach czyli w 2021 roku zmniejszymy limit o taką samą kwotę jak zmniejszamy w 
budżecie natomiast zwiększenie 2023 o taką kwotę i oczywiście dostosowanie poszczególnych 
kolumn to nie łączne nakłady finansowe limit zobowiązań czyli ta zmiana budżecie pociągnie również 
za sobą zmianę WPF natomiast rozbudowa ulicy baonu Zośka nastąpi tylko WPF dziękują mam już 
przygotowany wniosek mamy wniosek proszę państwa radnych przystępujemy do głosowania 



zmiana WPF w załączniku nr 2 na przedsięwzięcie 132 99 rozbudowa ulicy baonu Zośki limit w roku 
2022 zwiększenie o kwotę 220 zamiast 500 Kto z państwa jest za takim wnioskiem Kto jest za Kto jest 
przeciw kto się wstrzymał radnego Bartoszewskiego proszę wykreslić stwierdzam że wyniku 
głosowania 15 głosów za 0 przeciw 0 wstrzymujących się rada wniosek przyjęła proszę państwa teraz 
rozumiem że pani skarbnik powinna potrzebuje chwilę żeby zrobić zmiany proszę pani skarbnik 
powiedzieć ile czasu pani potrzebuje bo w międzyczasie mamy ten czas na inny cel Ja myślę że nie 
wiem 15-20 minut to jest 20 minut Tak proszę państwa przez 20 minut pani skarbnik będzie na nosiła 
zmiany do WPF i do budżetu do projektów uchwał po czym przystąpimy do głosowania ale teraz 
przejdziemy do następnego punktu żeby nie tracić czasu i nie robić przerwy w międzyczasie 
przejdziemy do punktu na rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego 
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach proszę państwa już nie będę przy taczała przepisu 
który wskazuje że należy uzupełnić skład komisji osobowy Kto z państwa jest zgłosi się do prac w 
komisji gminnej żeby uzupełnić skład przynajmniej do trzech osób żeby było kworum nie widzę 
proszę państwa Chciałam poinformować myślałam że to zrobię na koniec w wolnych wnioskach 
wnioskach jednak Przyszedł ten czas w tym momencie powstał klub radnych do przewodniczącej 
Zgłoszono wniosek o utworzeniu klubu radnych tak dla Łomianek przewodniczącą klubu jest radna 
Agnieszka Gawron Smater pani przewodnicząca klubu tak Łomianek czy wskaże pani do prac w 
komisji radnego tak radnego Macieja Wroniewskiego macie skład klubu Tak oczywiście to jest jawny 
będzie na stronie internetowej przewodniczącą Agnieszka Gawron członkami są Pan Krzysztof 
Wawer Mariola Niecikowska i Maciej Wroniewski i Mateusz Krogulec zapytam radnego Macieja 
Wroniewskiego czy wyraża zgodę zgodę czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zgłosić kandydata do 
pracy w komisji nie widzę proszę państwa ponieważ jest już jak przegłosuje no oczywiście kandydata 
No to będziemy mieli Klub proszę Kto z państwa radnych jest na tak jeszcze pani z biura rady 
przygotuję wniosek czy mogę zabrać głos oczywiście bardzo proszę Janusz Skonieczny pytanie do 
radcy prawnego trochę powstało zamieszania na ostatniej na sesji przed przerwą kiedy odrzuciliśmy 
rezygnację Marcina Etienne z komisji czy dobrze pamiętam że członkostwo w komisji ustanie po 30 
dniach od złożenia tego wniosku czy przez to że odrzuciliśmy rezygnację to to Marcin Etienne zostaje 
w komisji już na stałe znaczy Szanowni państwo nie ma takiej możliwości aby przymusowo zmusić 
kogokolwiek z rady do pracy w którejkolwiek z komisji Tak jak Wskazałem w dniu w ubiegłym 
tygodniu formalnie mandat pana radnego wygaśnie po upływie 30 dni z uwagi na niepodjęcia 
uchwały nie wiem niestety kiedy te 30 dni upływają że to wyjaśnię jeszcze czy już upłynęły czy 
ewentualnie za kilka dni upłyną a teraz może tymczasowo czy chwilowo że może nawet być czterech 
radnych wyjątkowo w tej komisji jeżeli ma ndat pana radnego jeszcze nie wygasł już wygasł to w taki 
ej sytuacji podejmując tą decyzję będziecie państwo mieli tą tych trzech Radnych do minimum 
kworum wynikających z e Statutu to ja bym prosił żebyśmy jednak za jednym zamachem spróbowali 
uzupełnić do czterech członków komisji bo zaraz jak efektywnie przestanie być członkiem z dniem 30 
lipca Przypomniałem sobie taką Tomasz Henryk Dąbrowski który rzadko się pojawia przepraszam 
Proszę państwa nie ma więcej chętnych do pracy w komisji rewizyjnej w tej sytuacji nie jest 
potrzebna komisja skrutacyjna przystąpimy od razu do głosowania przeczytam państwu projekt 
uchwały jeszcze proszę o pilne rozmawiamy mamy już kandydata do pracy w komisji wobec tego 
przeczytam państwu projekt uchwały i poddam pod głosowanie uchwałę rady w Łomiankach w 
sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach na 
podstawie przywołanych przepisów uzupełnia się Skład osobowy komisji rewizyjnej o w tym 
momencie o jednego kandydata wybranego z rady Jest nim Maciej Wroniewski uchwały uchwała 
wchodzi w życie z podjęcia Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu 
osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach Kto jest za Kto jest przeciw kto się 
wstrzymał od głosu na radnego Macieja Wroniewskiego tak nie nie będziemy nie Nie dlatego że jest 
jedna osoba tak dziękuję Maciej Wroniewski wyłącza się głosowanie Proszę zamknąć głosowanie 
stwierdzam że wyniku głosowania 14 głosów za 0,0 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę 6 
nieobecnych rada przyjęła uchwałę Serdecznie gratulujemy nowemu członkowi komisji rewizyjnej 
proszę państwa radnych jeszcze wykonuje pani skarbnik uzupełnianie treści projektu uchwały 



wieloletniej prognozy finansowej i budżetu za tym przejdziemy do 30 żeby skorzystać z tego wolnego 
czasu informacje wolne wnioski i zapytania mieszkańców czy są Mieszkańcy są ale czy mieszkaniec 
Czy chce zabrać głos nie widzę zamykam punkt 30 zamykam punkt 29 przechodzimy do punktu 30 
informacje zapytania i wolne wnioski Kto z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie Bardzo 
proszę radny Michał Naftyński proszę państwo szanowni radni i mieszkańcy Łomianek pani burmistrz 
panie burmistrzu pani przewodnicząca chciałem się w tym miejscu odnieść do tego o czym była już 
dzisiaj dyskusja wyrazić moje ponownie wyrazić moje niezadowolenie w związku z tonem który 
przyjmuje pani burmistrz pouczając radę szczególnie nie Podobało mi się gdy pani burmistrz mówi o 
tym że rada destabilizuje różne działania burmistrze mam wrażenie że pani burmistrz destabilizuje 
radę od samego początku powstania ale wolny wniosek jakie jakie ma pan zapytanie lub jaki składa 
Pan wniosek proszę już tak się wzajemnie nie obrzucać winami interpelację składam wniosek 
składam wnioski tak wniosek o to żeby rada miejska zajęła stanowisko w sprawie nie wydawania 
drukowanej wersji biuletynu informacyjnego w Łomiankach to moim zdaniem po pierwsze 
działalność nie Ekologiczna bo taki biuletyn 11000 egzemplarzy to jest duże obciążenie dla 
środowiska po drugie on niczego konstruktywnego do debaty Nie wnosi i chciałbym żeby rada 
przyjęła takie stanowisko w którym wyraża żeby Biuletyn informacyjny w formie papierowej nie był 
drukowany dziękuję radny Janusz Skonieczny już Mikrofon nie działa Ja w odniesieniu do tego co 
radny Michał Naftyński powiedział myślę że jeśli nie chcielibyśmy zablokować wydawanie gazety ale 
przynajmniej byłaby ona dostarczona do osób które ją zamówiły No dalej może być dostarczane 
bezpłatnie ale Ustalmy osoby które chcą czytać tą gazetę są zainteresowani i nie rzucają jej do kosza 
albo zwyczajnie ignorują że to będzie dla środowiska lepsze i zobaczymy ile faktycznie osób ją czyta 
jeżeli to będzie 100 200 osób Komu należy się zastanowić nad tym czy jest sens w ogóle 
przeznaczania środków na gazetę a jeżeli to będzie więcej to wtedy można do nich dostarczać ale na 
to z korzyścią dla środowiska też w tym temacie Chciałbym zapytać w temacie wydziału promocji i 
kosztów i tak dalej pani burmistrz ma swój profil burmistrz Łomianek i ja się zastanawiam czy to jest 
Profil Gminy czy to będzie profil który przejdzie na następnego burmistrza czy on zostanie przy 
osobie pani burmistrz jeżeli pani burmistrz nie wiem może nie wygra wyborów przyszłych w 
następnej kadencji co się z tym stanie ponieważ aktualnie tym Profilem zarządzają pracownicy 
administracyjni też mają pracownicy Wydziału promocji oni też pomagają promować ten profil tak 
Buduj ą treści na niego w związku z tym my ponosimy koszty budowania czegoś to być może z tego 
względu że się nazywa Małgorzata Żebrowska-Piotrak będzie jest dorozumiany że zostanie zostanie 
przy pani osobie pani Małgorzacie Żebrowski Piotrak a nie przy urzędzie burmistrza kolejny wniosek 
jaki chciałem złożyć to jest o zmianę organizacji ruchu na ulicy spokojnej komendant zna sytuacje 
tam jest problem taki że w chwili obecnej spokojna jest używana jako objazd Remontów i korka przy 
ulicy Wiślanej i Warszawskiej mieszkańców Łomianek dolnych dojeżdżają ulicą Spokojną do tak 
zwanej małej obwodnicy do ulicy Strumykowej zarówno rano jak i popołudniami i w momentach 
kiedy ludzie wracają z pracy ruch na ulicy spokojnej jest wzmożony zaparkowane po obu stronach 
samochody na tej ulicy powodują że samochody się nie mogą minąć z dwóch stron Wjeżdżają na 
ulicę samochody i w środku stoją zakleszczone można powiedzieć któraś któryś z kierowców musi się 
wycofać do początku ulicy w związku z tym składam wniosek o zmianę organizacji ruchu z jednej 
strony wprowadzić zakaz zakaz postoju dłuższy niż 15 minut w ten sposób odkorkuje my to i 
mieszkańcy którzy którzy chcą dotrzeć do domu będą mogli się zatrzymać będzie mogła się 
zatrzymać też śmieciarka i karetka która czasem staje w tych miejscach też jest ten problem bo jeżeli 
śmieciarka przyjeżdża po śmieci z tego z osiedla które jest w pobliżu to na Piętnaście minut ulica jest 
wyłączona z ruchu ze względu na zaparkowane po stronach ciężarówki samochody Dziękuję Bardzo 
proszę advocem pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak dwie sprawy taki takie działanie jest już 
podejmowane od kilku ładnych tygodni panie radny jeśli chodzi o ulicę Spokojną wnioskach 
mieszkańców pod mieszkańców osiedla i ulicy spokojnej tej drugiej części w stronę ulicy jeziornej 
więc procedujemy nad tym mamy zgłoszone już działania do powiatu jeśli chodzi o zmianę 
organizacji ruchu w spokojnym nomen omen jak ulica ale spokojna ustalono oczywiście jest to z radą 
z radą z zarządem osiedla i z ze wspólnotą mieszkaniową A jeśli chodzi o biuletyn Ja dodam tylko o 



króciutko że mamy obowiązek publikacji w formie papierowej różnych obwieszczeń ogłoszeń i tym 
podobnych rzeczy jest to biuletyn Miasta i Gminy Łomianki tak się nazywa ten biuletyn jest 
wydawany z urzędu jak wiele gmin wydaje z urzędu tego typu publikacje są tam zawierane 
informacje które gminy dotyczą drogą internetową nie dotrą do ludzi którzy z internetu nie 
korzystają a chciałam państwu przypomnieć że wśród mieszkańców nie mamy samych młodych 
zdolnych korporacyjnych istot tylko też mieszkają z nami osoby które nie mają takich udogodnień we 
własnym domu i nie korzystają z Facebooka to jest jedna rzecz Druga rzecz jak nazwa Biuletyn 
informacyjny wskazuje szanowni państwo przypominam że w 2019 roku do państwa radnych były 
wysyłane maile z prośbą o zamieszczenie komentarzy Bo mamy tam stronę bez cenzury pani Maria 
Pszczółkowska ma też swoją swoją część biuletynu opisującą sesję rady miejskiej i tego co się dzieje 
w radzie miejskiej to od państwa zależy czy państwo będziecie tam zamieszkali komentarze czy nie 
państwo nie zgłasza cie takiej chęci więc trudno obwiniać nas jako wydawców biuletynu 
informacyjnego Urzędu Miejskiego że nie publikujemy waszych treści bo ich nie zgłaszajcie to tyle w 
temacie i tak chciałam przypomnieć że mamy obowiązek ustawowy ogłaszania obwieszczeń dziękuję 
proszę państwa przerywamy w tej chwili wolne wnioski i zapytania do tego króciutkie ad vocem 
wrócimy do pana Janusza Skoniecznego Bardzo proszę o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030 Kto z państwa radnych 
jest za kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu Radna Mariola Niecikowska stwierdzam że 
głosowania 15 głosów za 0,0 wstrzymujących się rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2020-2030 zamykam punkt 3 porządku 
obrad przechodzimy do punktu 4 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy na rok 2021 Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały stwierdzam że w 
wyniku głosowania 15 głosów za 0,0 wstrzymujących się rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w 
uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 Szanowni państwo wracamy do wolnych 
wniosków tak zamykam przechodzimy do dyskusji wolne wnioski interpelacje i zapytania radnych 
advocem Janusz Skonieczny jeszcze raz chcę powtórzyć to co wcześniej mówiłem Jeżeli Poprosimy 
mieszkańców żeby zaprenumerować biuletyn to nie oznacza że musimy ją przestać drukować tylko 
ona będzie docierać do tych osób które właśnie nie korzystają z Facebooka i one chcą czytać tą 
gazetę a jednocześnie zweryfikujemy potrzebę jeżeli jest ustawowy obowiązek gazeta może być 
wydawana w liczbie egzemplarzy 100 sztuk może leżeć w urzędzie i też ustawowy obowiązek 
zostanie spełniony i tam będą tylko obwieszczenia rzeczywiście Biuletyn informacyjny a nie polemika 
na temat tego co się dzieje na sesji jak i tego co robią radni bo w tej chwili to jest bardziej uprawianie 
polityki niż informacyjne Dziękuję radny Jerzy Serzysko zadać pytanie kiedy zaistnieje możliwość 
udostępniania wszystkich radnym równego spojrzenia na wyniki głosowania to znaczy mówię o tym 
co jest za naszymi plecami tamta strona widzi to tak błyskawicznie dynamicznie a my żeby uzyskać 
informacje musimy się odwracać to nie jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem na tablecie wyniki 
czyta przewodnicząca na tablecie można zauważyć dopiero znacznie później w przypadku uchwał 
różnego rodzaju a w przypadku takich różnych głosowań na tablecie praktycznie nie można 
odsłuchać wyniku czy czy stanu głosowania Proponuję żeby rozważyć zamieszczenie takiej tablicy jak 
tutaj albo na przeciwnej stronie równolegle albo na którymś z tych ścian bocznych to jest pierwsza 
sprawa na którą Chciałem zwrócić uwagę że jest to tak nie bardzo funkcjonalnie nierówno dla 
wszystkich teraz drugi drugi miałem przyjemność obserwowania część sesji tej pierwszej części na na 
sesji ponownie wylogowałem się musiałem się wylogować ponownie się nie mogłem zalogować ale z 
tej pierwszej części gdzie byłem zalogowany też Chciałem zaproponować żeby nie tylko ta kamera 
Pracowała która tam wisi podejrzewam że to jest jedna Kamera która pracuje ale również tak 
dlatego że obraz jak obserwowałem z daleka jest tak jakoś wycina więcej może do radnego i to tą 
część pozostałej części nie widać zbliżenia są tylko dla radnych którzy występują bądź pracownicy 
urzędu powiększenie jest takie że ja praktycznie nie mogłem ustalić w którym miejscu ja powinienem 
siedzieć na tamtej na tamtej sesji nie było możliwości prawda monitor był nie za duży mój ale nie 
miałem możliwości odczytania czy przekazywania obrazu też jest taka znikoma może przejechać od 
czasu do czasu z większym powiększeniem żeby No ten obraz był możliwość interpretacji i miejsce 



dla mieszkańców do którzy obserwują większą większe możliwości większą wydajność to jest drugi 
temat to apeluje jak Zapytuję się kiedy będzie dwie kamery będą pracować i trzeci temat w kwestii 
no Ja nie uważam że że że należałoby ograniczyć zawsze gazeta była taka jest potrzebna w moim 
odczuciu Dla szeregu mieszkańców niezależnie czy to czyta 1000 czy 100 czy 500 jest potrzeba cały 
szereg ludzi powinien mieć zapewniony dostęp do gazety jest kwestia dyskusyjna ile egzemplarzy 
drukować to się zgadzam i jaki ma być zakres treści w gazecie na przykład ja uważam że gazeta 
powinna zajmować się informacją o tym co się dzieje w gminie jak również sąsiedzi na terenie gminy 
nie tylko sprawy samorządowe ostatnio zwróciłem się z prośbą o zamieszczenie informacji o 
wystawie psów rasowych która była w Łomiankach w Wilczeńcu do stałem odpowiedź że Gazeta jest 
przewidziana tylko dla spraw samorządowych i inne sprawy które dzieją się na terenie Łomianek nie 
są nie będą publikowane To tyle dziękuję radny Michał Naftyński Proszę państwa ja chciałem kilka 
kwestii poruszyć pierwsza kwestia jeszcze natury technicznej to pytanie do urzędu na ul Staszica przy 
każdym deszczu pojawia się bardzo duża kałuża Woda nie jest odprowadzana czy da się coś z tym 
zrobić czy Urząd może coś z tym zrobić Czy urząd może jakoś zareagować ul Staszica to jest wysokość 
mniej więcej szkoły budynek szkoły Za każdym razem jest to kałuża która jest na całą ulicę 
samochody przejeżdżające znaczy można sobie uszkodzić w ten sposób samochód bo jest takie 
uderzenie wody jeśli ktoś mocno wjedzie piesi są ochlapy wani jest to naprawdę myślę że teraz ta 
Kałuża jest to obejrzenia drugie pytanie do urzędu Jaki jest koszt wydawania biuletynu Chciałbym 
znać całkowity koszt zarówno druku jak i zatrudnienia zatrudnienia osób które Pracują przy 
biuletynie i to chciałbym żeby było w formie interpelacji zgłoszone Ile rocznie pieniędzy publicznych 
przeznaczamy na na biuletyn informacyjny pani burmistrz my tutaj jak gdyby ja mam dobry słuch i 
uwaga komentarz do wypowiedzi radnego Serzysko pod tytułem telewizorek jest najważniejszy jest 
jest nie na miejscu moim zdaniem i to to jest naprawdę słabe jak pani burmistrz komentuje w ten 
sposób wypowiedzi wypowiedzi radnych uważam że to jest też mój wniosek nie wiem na ile można 
go sformułować formalnie Jeśli można to chciałbym go sformułować formalnie o wniesienie do do 
statutu jak najszybciej czyli nie do tego statutu który jest tworzony już od 2,5 lat tylko tylko żeby do 
prac w komisji statutowej w trybie pilnym trafiła uchwała wprowadzająca możliwość uczestnictwa w 
obradach rady zdalnie na stałe Nie w wyniku tego że rada jest zwoływana zdalnie albo nie zdalnie 
Tylko żeby na stałe była możliwość uczestniczenia radnych online z dowolnego miejsca świata z 
każdego miejsca to jest kwestia tego że mamy jeśli chodzi o pracę online od samego początku były 
problemy pani burmistrz nie chciała pewnych warunków spełnić związanych z pracą online sprawa 
na ten temat kto miał rację jest w sądzie zobaczymy Natomiast jako radni powinniśmy Po pierwsze 
cały świat zaczyna przechodzić na online mieszkańcy obserwują radę obserwują obrady Moim 
zdaniem używając nawet tych urządzeń które mamy tabletów Można pokusić się o to żeby na tej na 
tym ekranie który mamy pojawiała się osoba która mówi żeby podczas dyskusji ta osoba cały czas był 
włączony Przez Zoom albo jakiś inny który obsługuje i mamy Normalnie możliwość dyskutowania 
nawet dzisiaj 8:00 rano część radnych pewnie Wzięłaby udział w obradach gdyby była możliwość 
online słucham wtedy byłoby kiedy byliby prawie wszyscy tak ludzie wyjeżdżają na urlopy ludzie 
mają chore dzieci są różne sytuacje Moim zdaniem powinniśmy iść z duchem czasu bardzo wiele firm 
w tej chwili przechodzi na pracę online nie widzę powodu dlaczego rada nie mogłaby na stałe 
pracować hybrydowo na stałe czy jeśli nawet Spotykamy się tutaj w większości ale nie ma dwóch 
radnych to są oni jest możliwość podłączenia się ich online to są wyświetlani każdy z radnych którzy 
się jednocześnie jest widziany na ekranie każdy nawet siedzący tutaj na sali i mieszkańcy widzą go na 
ekranie słyszą go bardzo dobrze Wejdźmy w 21 wiek to prowadzić normalnie Szczególnie że nie 
wiemy jak długo jeszcze potrwa sytuacja pandemiczna covid owa szykuje się kolejna fala a że kolejna 
fala i uzależnianie radnych onli nowo nie onli nowo od tego czy przewodnicząca ma ochotę zwołać w 
takiej wersji czy w takiej wersji radę jest niewłaściwy więc Ja zgłaszam formalny wniosek o wpisanie 
na stałe że wszystkie obrady są organizowane w trybie hybrydowym i jeśli to radny wybiera czy się 
pojawia tutaj i siedzi czy włączy się online więc to jest mój formalny wniosek mam tylko uwagę że to 
nie przewodnicząca ma ochotę tylko sesja to jest posiedzenie organu przypomnę również że radny 
Jerzy Serzysko podczas gdy pracowaliśmy online zwracał przynajmniej dwukrotnie trzykrotnie na 



kolejnych sesjach uwagę kiedy wrócimy do pracy rady stacjonarnej oczywiście ostateczna decyzja 
zapadnie tak jak pan radny powiedział w wyniku być może głosowań tymczasem przekazuję głos Pani 
Joannie Zabłockiej Łudzeń a prowadzenie sesji przewodniczącemu Krzysztofowi Wawer Dziękuję ja 
właśnie wracam do punktu zapytań bardziej zapytanie i trochę zapytanie trochę wniosek a pytanie 
mam takie czy co się dzieje na razie na Brzegowej to znaczy mówię o zakupionej działce na której 
mamy budować szkołę Bo chciałabym wszystkich radnych poinformować co się dzieje w tej chwili 
szkołach Proszę państwa ja pracuję tutaj w trójce mamy 700 dzieci szkoła która tak naprawdę 
przeznaczona jest dla 400 dzieci warunki pracy będą bardzo ciężkie są dwie zmiany jest w tej chwili 
15 czy 16 sierpnia Wstrzymano przyjmowanie dzieci do naszej szkoły tych z rejonu musimy pomyśleć 
naprawdę jak najszybciej o organizowanie funduszy Sadowa nie rozwiąże sprawy tam będzie 300 
dzieci w Łomiankach potrzebnych jest naprawdę przynajmniej jeszcze potrzebne są te dwie szkoły 
przynajmniej już nie mówię o przedszkolach i żłobkach mówię na razie o szkołach rosną nam osiedla 
przybywają nowi mieszkańcy Łomianek z dziećmi kolega Naftyński proponuje szkolenia Proszę 
państwa ja powiem szczerze co mi mogą dać szkolenia gdzie ja lekcje mam francuskiego plastyki 
będę uczyła plastyki W bibliotece która jest pomieszczeniem nie wiem wielkości większej kuchni i 
wejdzie tam 25 osób jak ja mam lekcje Prowadzić jakie innowacje szkolenia o innowacjach trwające 5 
godzin i jakie jaką indywidualizacja mogę prowadzić nie tylko ja 1000 innych prawda jest są inni 
nauczyciele z innych przedmiotów być może ważniejszych być może istotniejszych no wszystkie 
teorie pod tytułem indywidualizacja innowacyjność pracy nauczyciela No trzeba schować do kieszeni 
w momencie kiedy są bardzo duże klasy kiedy się ma bardzo ciężkie warunki bardzo ciężkie warunki 
maleńką salę podobnie zresztą przykład u nas Brakuje komputerów Ja pracuję ja przyniosę państwu 
kiedyś komputer jaki mam na sali mojej plastycznej także trzeba się Ja już nie mówię o pieniądzach 
przeznaczonych na szkoły tak na wyposażenie tylko mówię o konieczności jak najszybciej to jest taka 
sprawa najpilniejsza Moim zdaniem najpilniejsza żeby oprócz Sadowy jak najszybciej budować jakąś 
szkołę Bo warunki będą niedługo nie do zniesienia o dwu, 3 zmianowości już nie chcę wspominać 
poważnie się zastanówmy przy budowaniu budżetu następnych budżetów żeby znaleźć fundusze na 
wybudowanie niewielkiej szkoły Może dwóch niewielkich szkół na 300 dzieci system modułowy który 
jest systemem szybkim i to jest problem do rozwiązania w tej chwili dla mnie najlepiej dziękuję 
dziękuję bardzo Witam serdecznie jeszcze wszystkich przejąłem tutaj za panią przewodniczącą więc 
będę udzielał dalej głosu że pan Michał Naftyński Chce zabrać ad vocem udzielam głosu ja miałem ad 
vocem do pani przewodniczącej która już wyszła która powiedziała że to nie jest jej widzimisię No 
niestety to nie jest prawda ponieważ to że sesja na o 8:00 rano odbywa się w trybie offline czyli 
stacjonarnie jest jej zasługą i tyle i radni prosili ją na zakończenie poprzedniej części żeby dzisiejsze 
obrady odbywały się w formie online pani przewodnicząca wyraźnie powiedziała że nie będzie sama 
tutaj siedzieć i jej się nie chce i my też musimy przychodzić więc to jest klasyczne widzimisię i nie jest 
to poparte żadnym żadną funkcją tylko jest to jej jakby samodzielna decyzja więc mój wniosek o to 
żeby tego typu decyzje nie miały miejsca żeby to radni wybierali czy uczestniczą online czy offline 
jest zasadne i Ponawiam żebyśmy taki wniosek przegłosowali ten wniosek może być potem 
skierowany Czy możemy go skierować do pracy w komisji statutowej komisja statutowa czy 
przygotowała taki wniosek i my wtedy wypowiemy się czy czy jako ciało chcemy na stałe do statutu 
wprowadzić zawód w którym radni mogliby pracować zdalnie dziękuję dziękuję bardzo proszę pan 
Witolda Gawda ad vocem szanowni państwo króciutko kilka pytań padło w odniesieniu do kwestii 
edukacyjnych i ch cę na nie krótko zareagować mianowicie mamy świadomość sytuacji i powagi tej 
sytuacji podjęliśmy w związku z tym działanie o wstrzymaniu naboru w trójce sytuacja w Trójce jest 
zdecydowanie najgorsza ze wszystkich szkół Łomiankowskich mamy natomiast trochę luzów w sensie 
w szkole w Dziekanowie Leśnym i w związku z tym teraz wszyscy ci którzy jeszcze Zgłaszają się do 
trójki kierowani są do Dziekanowa Leśnego będziemy chcieli od tego już w tej chwili nie można 
zmienić ale od następnego roku szkolnego zmienić granice obwodów szkolnych Tak żeby mniej dzieci 
trafiało do trójki więcej do Dziekanowa Leśnego Gdzie są jeszcze możliwości oprócz działań 
związanych ze szkołą w Łomiankach dolnych które to zadanie jest w budżecie I działania są 
prowadzone podejmujemy działania które mają szansę zrealizować się wcześniej jedno z nich to też 



nie jest błyskawicznie efekt nie będzie błyskawiczny ale wydaje mi się że wcześniej niż wybudowanie 
szkoły to jest nadbudowa icds u części szkolnych Było już kilka spotkań z projektantem tego budynku 
posuwamy się do przodu Może nie tak byśmy chcieli ale ale robimy Co Co można w tej sprawie 
kolejne zadanie które też jest wpisane do budżetu to jest budowa budynku przy ulicy Jaśminowej 
tam chcieli śmy przenieść między innymi Poradni ę Psychologiczno pedagogiczną co zwolni nam 
kolejną przestrzeń w szkole w Dziekanowie Leśnym w ten sposób też będziemy mogli jakby 
przesuwać ten ten nadmiar dzieci w kierunku tamtej szkoły to są wszystko Działania które 
podejmujemy i wydaje że mając świadomość jakby powagi sytuacji wykonujemy takie działania jakie 
są możliwe zapewniam państwa że szkoła w Łomiankach Dolnych priorytetem i i na pewno będzie 
realizowana tak szybko jak to się da ja bym się chciała tylko zapytać żeby po to żeby uzasadnić 
budowę szkoły na Dąbrowie I całe szczęście że ta szkoła tam powstała bo nie wiem co by teraz było 
czy państwo mają Jakieś prognozy w związku z budową nowych osiedli nowych budynków jak to 
będzie wyglądało za parę lat no bo w tej chwili na bieżąco jakoś tam będziemy prawda tutaj u pychać 
dzieci ze szkoły Do szkoły ale no może być czy Brzegowa tak szybko powstanie czy jesteśmy w stanie 
zapewnić dzieciom w Łomiankach przyjęcie do szkoły No jeśli nie Rejonowej to chociaż szkoły w 
Łomiankach żeby nie musiały jeździć do Warszawy taki problem nie mogę wyłączyć króciutko 
prognozy są natomiast one są obarczone dużą jeszcze niepewnością bo nie wiemy w jakim tempie 
się ci ludzie będą sprowadzali dlatego podejmujemy kolejne kroki kolejne szkoły są budowane 
właściwie Jedna jest w trakcie budowy druga jest w projektowaniu trzecia nadbudowa to tym sensie 
trzecia tak że zaawansowana Staramy się wyprzedzać te problemy a nie a nie czekać aż na rosną 
Dziękuję bardzo Witold Gawda w celu uzupełnienia przekazał informacje ad vocem jeszcze pan 
Michał Naftyński Bardzo bym prosił żeby tych ad vocem już tak za dużo nie było odnosić się proszę 
do jednej wypowiedzi i krótkiej bo naprawdę będziemy zabierać sobie głos ktoś potrzebuje jakiejś 
informacji proszę się zgłosić do konkretnego wydziału czy do działu czy do pani burmistrz i wtedy 
będzie udzielony będzie udzielona informacja proszę pan Michał Naftyński udzielam głosu ja 
Prosiłbym pana pana burmistrza o o to żeby zostały przesłane do wszystkich radnych informacje 
szczegółowe z liczbami prognoza dotycząca tego czy my jesteśmy w stanie te zapotrzebowanie na 
usługi edukacyjne w gminie pokryć kiedy się będziemy że tak powiem pokrywać wszystkie 
zapotrzebowania jak jak wyglądamy jak wygląda nasz stan gminy i czy rzeczywiście musimy 
natychmiast podejmować działania związane z budowaniem Szkół czy to może byśmy mogli zobaczyć 
liczby także prosiłbym o wysłanie do wszystkich radnych takiej informacji dziękuję dziękuję bardzo 
proszę następny pan radny Janusz Skonieczny udzielam głosu chciałem się zapytać kiedy są 
planowane jakieś pierwsze konsultacje związane ze szkołą przy Brzegowej Czy coś już na ten temat 
wiadomo nie został jeszcze ogłoszony przygotowujemy się ale jeszcze nie nie ogłosiliśmy dziękuję 
bardzo pan radny Jerzy Serzysko proszę jak już dotknięty był temat icds u i nadbudowy i udziału w 
nim projektanta tego budynku to chciałem się zapytać czy jest robiona może tak zwany analiza 
finansowa różnych opcji to jedna z opcji nadbudowa druga opcja przeniesienie lodowiska w inne 
miejsce i wykorzystanie projektu był kiedyś zrobiony adoptowanie ewentualnie go i dobudowa na 
miejscu tym gdzie jest między lodowisko czyli powrót do starego rozwiązania które było kiedyś 
planowane no i właśnie tyle bo jeżeli jest projekt na który to projektował To błyskawicznie może taką 
analizę krótką zrobić jeżeli uważam że ona jest potrzebna boisko można nie boisko lodowisko jeżeli 
efekt ekonomiczny będzie uzasadniony można przenieść w jakieś inne miejsce chociażby na teren 
skażony który nie będzie kolidował z lokalizacją tam boiska Dziękuję Dziękuję bardzo pani burmistrz i 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak Dziękuję Szanowni państwo Myślę że na te pytania możemy 
odpowiedzieć ze szczegółami na komisji technicznej Jeśli zostanie taka zaplanowana jesteśmy w 
stanie przyjść do mnie z pracownikami merytorycznym i wytłumaczyć państwo dokładnie na czym 
polega pomysł nadbudowy budynku icds słuchaczy szkoły ICD się dziękuję dziękuję bardzo radny 
Michał naftyński jeszcze w coś w tej sprawie nie działa nie w tej sprawie Ja chciałem zapytać to jest 
kolejne moje zapytanie więc jakby nie ad vocem tylko że jestem w kolejce Chciałem zadać pytanie 
panu burmistrzowi kiedy radni oraz rada Oświatowa zobaczą wstępne założenia dotyczące szkoły na 
Brzegowej oraz wstępne założenia dotyczące rozwoju liceum które mamy który przejęliśmy uchwałą 



więc cały czas się dopytuje Kiedy będą przeprowadzone już nie konsultacje społeczne tylko kiedy 
organy które są powołane jak gdyby do tego żeby angażować się w sprawy oświaty będą włączone w 
pracę i przypominam że Chcielibyśmy być Włącz ani w pracę na poziomie wstępnych koncepcji które 
są rozważane na poziomie gotowego projektu który jest już opłacony wdrożony kiedy w zasadzie te 
konsultacje nie mają sensu Chcielibyśmy być włączeni w ten proces jak najprędzej zarówno Szkoła 
nad Brzegowej jaki liceum Dziękuję ja chciałem odnieść się do wypowiedzi Michała Naftyńskiego a 
propos tych sesji hybrydowych Myślę że wszyscy radni w którymś momencie korzystali z okazji żeby 
przynajmniej na komisję łączyć się z różnych miejsc nie z Łomianek Nie ze swojego domu tylko z 
wyjazdów sama pani przewodnicząca kiedyś się pojawiła z tym śniegiem w tle na jednej z komisji w 
związku z tym nawet pani przewodnicząca korzystała z tego przywileju Więc moglibyśmy ja sam też 
się włączyłem zagranicy przynajmniej Maciej Krogulec się łączył z Teneryfy Więc to nie jest tak że 
atakujemy ja słyszę te ataki na Michała Naft yńskiego że on z Grecji się łączy wszyscy z tego 
korzystaliśmy nie rzucajmy kamieniami w Michała Nafty ńskiego Myślę że w takiej sytuacji 
mielibyśmy możliwość uczestniczenia hybrydowego mielibyśmy szansę że wszyscy radni by 
uczestniczyli W posiedzeniach wracając do szkół mam pytanie odnośnie dostępności sal 
gimnastycznych w weekendy bo doszły mnie słuchy że nie można wynająć Przepraszam nie 
pamiętam w którym czy Dziekanowie Polskim czy Leśnym sali gimnastycznej weekend na zajęcia że 
jest to jakiś problem organizacyjny nie ma komu otworzyć drzwi i zdezynfekować sali czegoś takiego 
zbliża się sezon kończy się sezon z możliwością korzystania z obiektów sportowych na zewnątrz 
będzie większe ciśnienie na sale gimnastyczne i tutaj pytanie czy będą one wszystkie We wszystkich 
szkołach dostępne 7 dni w tygodniu czy czy nie czy są tutaj jakieś ograniczenia Dziękuję bardzo pan 
Witold Gawda ad vocem udzielam głosu nie wiem czy to jest advocem ale to jest odpowiedź na 
pytania które padły od końca Jeżeli chodzi o zajętość sal w icds to do tej rozmowy potrzebny jest 
wszystkich sal dobrze nie tylko w icds We wszystkich szkołach we wszystkich obiektach naszych do 
tego jest potrzebny pracownik który się zajmuje tymi grafikami i wtedy będziemy mogli 
kompetentnie odpowiedzi udzielić Wydaje mi się że miejsce na na komisji jest akurat odpowiednim 
miejscem żeby żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać Ja takich odpowiedzi Nie nie udzielę jeżeli 
chodzi o sprawy już wiem o o te informacje to takie wyprzedzające informacje ja pamiętam pana 
prośbę o to żeby te informacje były z wyprzedzeniem a informacje dotyczące naszych prac nad 
rozwojem obu tych szkół są spływają stopniowo Co znaczy nie jest w jednym momencie Mamy 
wszystkie informacje pracujemy nad różnymi aspektami nad tymi technicznymi i co wydaje mi się że 
Komisja techniczna byłaby właściwa do odpowiedzenia na jak planujemy by wyglądały te obiekty 
Natomiast jeżeli chodzi o o te kwestie edukacyjne No to jesteśmy na etapie różnych rozmów co nie 
składa się jeszcze na żaden obraz no i trudno ja mogę informować o przebiegu tych rozmów ale to 
nie są jeszcze żadne decyzję to nie jest taki etap żebyśmy mogli o czymś konkretnym mówić mogę 
najwyżej podzielić się swoimi opiniami po po szeregu spotkań które miałem dziękuję Dziękuję bardzo 
widzę że te same osoby się zgłaszają ale chyba będę zmuszony zrobić listę po to żeby każdy wiedział 
że ma już prawie ci sami są mówcy a i się nie zgłaszają więc zrobię listę dla tych którzy jeszcze chcą 
zabrać głos i wtedy zamknę dyskusję jeszcze chyba Pani burmistrz chce opowiedzieć do tych 
wypowiedzi pana wiceburmistrza czy tak to proszę to tak jak chciałam tylko się odnieść mimo 
wszystko jeszcze do słów pana Jerzego Serzysko informującego o nie zamieszczeniu informacji o 
wystawie psów bardzo chciałabym żeby pan Jerzy Serzysko radny miejski trzymał się odpowiedzi 
którą dostał z Urzędu Miejskiego Ona była bardzo konkretna wyjaśniająca Dlaczego nie możemy 
takich informacji zamieścić z propozycją Co zrobić żeby takie informacje mogły zostać zamieszczone 
to jest wyjaśnienie Dla wszystkich państwa radnych również dla mieszkańców że jesteśmy jak 
najbardziej otwarci na wszelkie inicjatywy które dzieją się w mieście i w gminie jednak nie możemy 
przekraczać tych regulaminowych zapisów Myślę że pan doskonale zrozumiał i przekazał osobie z 
wystawy psów tę konkretną informację na ten temat każdy z państwa radnych ma możliwość 
napisania komentarza bez cenzury w biuletynie informacji w naszej w naszej urzędowej gazecie i 
tutaj chcę po prostu domknąć ale nie zgadzam się na manipulowanie informacją wprowadzanie 
państwa Radnych i i państwa mieszkańców właśnie w błąd ponieważ te informacje potem 



przedostają się do opinii publicznej i stanowią powód do nieporozumień i plotek A wydaje mi się że 
na tyle jesteśmy poważni żebyśmy prawdziwe informacje przekazywali kolegom radnym bądź 
dziękuję dziękuję bardzo Jerzy Serzysko poproszę wystawa psów proszę nie traktować tego 
dosłownie jeżeli by była wystawa kotów czy jakieś inne zdarzenie które nie dotyczyło by spraw 
Gminy jako taki a dotyczyłoby terenu uważam że celowym jest jednak żeby zamieszkać taką 
informację dla mieszkańców może będzie się rozchodziło znacznie szerzej tak na marginesie teraz się 
podzielić się doświadczeniami ze zdalnego głosowania Byłem akurat w strefie przez tydzień gdzie nie 
było zasięgu telefonicznego żadnego praktycznie można było sms-y wysyłać które tam jakimś czasie 
dochodziły nie zawsze ale to urządzenie pracowało czyli ja zdalnie jak jak miałem możliwość na 
tablecie wynik głosowania znaczy wcześniej się ukazywały niż na na ścianie tej zewnętrznej No to 
nadal nie ma możliwości zabierać głos poprzez ten tablet ale głos głosowanie z powodzeniem można 
było przeprowadzać nawet w strefie gdzie nie działają Telefony dziękuję dziękuję bardzo Robię listę 
więc do głosu jest będzie zapisany pan Michał Naftyński pani pani Magdalena Cłapińska jeszcze 
będzie chciał zabrać głos jeśli nie to dziękuję zamykam listę mów ców udzielam głosu panu Michał 
Naftyński proszę zabrać głos Ja dwie kwestie jedną to nie chciałem się zgłosić ad vocem ale trochę 
Uwaga do pana burmistrza tutaj na jedno słowo panie burmistrzu No właśnie o to chodzi że jak pan 
burmistrz mówi że jeszcze nie mam żadnych decyzji więc nie przekazuje informacji jak będą decyzję 
to to po co nam te te informacje są już państwa decyzje i nasze konsultacje będą polegały będziemy 
z państwem bić się o to żeby te decyzje by zmienić i to znowu jest zamieszanie Jeśli to mają być 
konsultacje to one muszą się odbywać na wstępnym etapie żebyśmy mogli wypowiedzieć nasze 
zdanie czy to są radni czy to jest rada Oświatowa my musimy być włączeni wcześniej a nie Kiedy 
państwo przychodzicie i mówicie No my już tyle pracy włożyliśmy jest uchwała jest decyzja jesteśmy 
po rozmowie odniósłbym się też do tego co było w pierwszej w pierwszej części przed przerwą pan 
burmistrz użył takiego sformułowania że rada Oświatowa nie była włączana na temat na temat 
liceum wcześniej bo to były rozmowy negocjacje biznesowe z całym szacunkiem panie burmistrzu nie 
prowadzi pan przedsiębiorstwa to nie jest żaden biznes i te negocjacje nie są negocjacjami 
biznesowymi więc nie rozumiem jak gdyby Dlaczego my nie jesteśmy Włącz ani wcześniej jeśli 
powstaje koncepcja są prace nad koncepcjami szkoły na Brzegowej to my musimy jako radni komisja 
rada Oświatowa chcemy wiedzieć jakie koncepcje są brane pod uwagę w ogóle te szkoły mogą być 
jakiej wielkości jak dostajemy na koniec przeniesioną 1 koncepcję do zatwierdzenia to nie to nie są to 
żadne dla nas konsultacje więc na włączanie zarówno radnych Rady Miasta rady oświatowej na 
bardzo wstępnym poziomie do do kwestii związanych z oświatą i komisja techniczna No ja nie 
rozumiem dlaczego rada Oświatowa głosuje kwestie paliwa a nie to też jest techniczna kwestia 
natomiast nie jest włączana w rzeczywiście istotne kwestie Drugą rzeczą którą chciałem też jakby 
podnieść to jest kwestia wracam do biuletynu i też nie wcisnę ad vocem żeby tutaj nie robić kwestii 
związanej z dyskusją tylko poczekałem w kolejce proszę państwa pani burmistrz użyła słowa proszę 
nie ma Nie manipulować faktami ten biuletyn manipuluje faktami biuletyn wprowadza mieszkańców 
błąd już nie przekazuje informacji biuletyn nie przekazuje informacji które dotyczą przekazuje w 
sposób Taki który zaciemnia obraz ja to komentowałem szeroko w mediach społecznościowych 
pokazując na przykładach w jaki sposób przekazuje się informacje żeby ona trafiła do do 
mieszkańców żeby była zmanipulowana jeśli ten biuletyn ma rzeczywiście pełni ć swoją funkcję to na 
przykład powinniśmy ustalić że w nim nie padają żadne nazwiska nie ma tam kolumny pani burmistrz 
z ogromnym zdjęciem na wejściu bo to jest promocja pani burmistrz i to można jakby udowodnić 
normalnie to są działania marketingowe mieszkańcy mają się opatrzyć wizerunkiem pani burmistrz 
za każdym razem pani burmistrz ma jakąś jakąś jakąś odezwę do narodu to nie są informacje to jest 
przekazywanie indoktrynacja ludzi jeśli biuletyn ma przekazać informację to to powinny być 
informacje co się wydarzyło sucho i na temat a nie opinie bo to się robi polityczny organ polityczny 
Do którego pani burmistrz ma dostęp i on będzie się pogrążał czym bardziej będziemy się zbliżać do 
końca kadencji i do wyborów to ten organ będzie coraz bardziej przypominał ten organ który zwalcza 
liśmy w poprzednich wyborach więc powinniśmy coś zrobić żeby ten jeśli ma pozostać ten biuletyn i 
on jest rzeczywiście wymogiem formalnym to żeby on spełnia ł wymóg formalny ale nie był organem 



w którym dokonuje się jakakolwiek debata polityczna bo do tego powinny być inne miejsca i 
powinniśmy mieć dostęp wszyscy dokładnie taki sam Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo proszę pan ad 
vocem pan Witold Gawda tak zrobimy konsultacje zaprosimy porozmawiamy Dziękuję Dziękuję 
bardzo pani Magdalena Cłapińska Proszę o głos na głos Ja mam pytanie do naczelnika Wydziału 
inwestycji na jakim etapie jesteśmy z tematem przetargowym bieżni wiem że termin ofert jest do 
trzeciego Września ale chciałam się zapytać czy już wpływają jakieś oferty czy czy coś już się dzieje w 
tym punkcie Dziękuję bardzo jeżeli chodzi o bieżnię nie wpłynęła jeszcze żadna oferta Czekamy do 3 
września jeżeli będzie rozstrzygnięcie będzie oczywiście informacja oficjalna na stronie urzędu gminy 
czy pani radna jest zadowolona z odpowiedzi Tak dziękuję bardzo dziękuję bardzo W związku z tym 
że lista Mówców się wyczerpała Przechodzimy zamykam 29 obrady sesji przechodzimy do punktu 30 
do 31 Przepraszam informacje przewodniczącej Rady Miejskiej w skrócie to przekazuję do biura rady 
wpłynęły pisma mieszkańców w sprawie projektu uchwały dotyczącej procedury planu 
zagospodarowania Dziekanów Nowy rozgraniczenia działek działka numer ewidencyjny nr 353 
Kiełpin Dziekanów działka nr 300 12/3 numer działki 72 numer ewidencyjny 2 Kiełpin Poduchowny 
wpłynęły dwa projekty uchwał W sprawie procedowania nad budżetem uchwały przekazałam do 
zaopiniowania radcy prawnemu opinie przekazano autorom projektów uchwał mamy też skrzynki 
mailowe radnych za pośrednictwem których biuro rady będzie się kontaktować z radnymi 
jednocześnie wskazuje że na żądanie radnego prywatny adres mailowy radnego pozostanie na 
stronie Szanowni państwo radni od 1 września bieżącego roku wznawiamy dyżury radnych miejsce 
dyżurów icds zamykam punkt 31 przechodzimy do punktu 32 zamknięcie obrad sesji w związku z tym 
zamykam obrady sesji dziękuję  


