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Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.9.2021 

                                                                           

                                                                            Protokół nr XLII/2021 

                                                                  Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

                                                                     z dnia 26 sierpnia 2021 roku 

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 26 sierpnia 2021 roku o godz. 16:00 w auli 

widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Staszica 2  

w Łomiankach. 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Łomiankach Maria Pszczółkowska. 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach zwołana została na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz  

§ 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu 

Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 

2017 roku. 

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie sesji. 

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

Miejskiej w Łomiankach.  

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

Osiedlowych i Sołeckich, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Pracowników Urzędu, 

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

oglądających sesję dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady 

są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, dodała,  

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

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

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

sali widowiskowej.  

Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 19 Radnych, wobec czego jest quorum niezbędne do 
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podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca przypomniała, że porządek obrad sesji wraz z materiałami został przesłany Radnym 

pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji została opublikowana  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach.  

Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian 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 Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

6. Rozpatrzenie projektu 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 najemcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łomianki.   

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/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. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy 

Łomianki. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Łomianki na rok szkolny 2021/2022. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach 

przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/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 XXIV/177/2008 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia  4 lipca 2019. w sprawie utworzenia Rady Seniorów 

Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość oraz wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej nr 142/32 oraz części działek nr 

142/33 i  142/35 z obrębu 0004 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 
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Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą  

i Al. 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 973/5  

w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 43/2  

w mieście Łomianki - obręb ew. 143205_4.0003. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek ew.  

nr 202/1, 202/3 i 202/7 w Dziekanowie Nowym - obręb ew. 143205_5.0003. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/33  

w Dziekanowie Leśnym – obręb ew. nr 143205_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. 

 

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

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako  

punkt pierwszy projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 

czerwca 2021 roku nr XLI/342/2021 w przedmiocie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 

wotum zaufania za 2020 rok.  
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Następnie Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji 

punktów: 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, przy czym Radny wniósł aby 

każdy z punktów był głosowany oddzielnie. 

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku nr XLI/342/2021 w przedmiocie udzielenia 

Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za 2020 rok. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za; 0 przeciw;  

4 wstrzymujące się; 4 nieobecni) wniosek został przyjęty. Przewodnicząca RM powiadomiła, 

że projekt uchwały otrzymuje punkt 1 w porządku obrad sesji, pozostałe punkty 

odpowiednio zmieniają kolejność. 

Przewodnicząca RM zarządziła en bloc głosowanie wniosku o zdjęcia z porządku obrad 

punktów 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 8 przeciw;2 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada nie przyjęła wniosku. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji 

odpowiednio:  

punktu 14. 

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

0 wstrzymujące się; nieobecni 4 ) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 15.  

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

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 16.  

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

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 
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punktu 18.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (3 głosów za; 8 przeciw; 6 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 19. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 8 przeciw; 4 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 20. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 8 przeciw; 2 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 21. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 8 przeciw; 2 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 22. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 8 przeciw; 1 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 23. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 8 przeciw; 2 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 24. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 7 przeciw; 

4 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 25. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 8 przeciw; 2 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 26. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 9 przeciw; 3 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

punktu 27. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 7 przeciw; 4 

wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 30. 



7 
 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcie z porządku obrad punktu 30. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 4 przeciw;  

3 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

 

Przewodnicząca RM poinformowała, że podpisała protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej w 

Łomiankach, do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Godz. 16:53 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach z 

dnia 24 czerwca 2021 roku nr XLI/342/2021 w przedmiocie udzielenia Burmistrzowi 

Łomianek wotum zaufania za 2020 rok. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Magdalena Cłapińska, radny Piotr Bartoszewski, radny Jerzy Serzysko, 

Przewodnicząca Maria Pszczółkowska, radny Michał Naftyński, radny Marcin Etienne, radny 

Janusz Skonieczny, Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, radca prawny Artur Olszewski. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie 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 XLI/342/2021 w przedmiocie 

udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za 2020 rok. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 1 przeciw;  

4 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada przyjęła uchwałę w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku nr XLI/342/2021 w przedmiocie udzielenia 

Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za 2020 rok. 
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Godz. 17:25 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 3 oraz pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030. 

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

rok 2021.  

Przewodnicząca RM poinformowała, że wpłynęły autopoprawki do obu projektów uchwał, 

które zostały omówione na Komisji Budżetowej. 

 

Skarbnik Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021.  

 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek w sprawie przesunięcia środków w wysokości 60 000 

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 65.730,00 zł. 

 

Radny Michał Naftyński zgłosił wniosek w sprawie zmniejszenia w dziale 750 Administracja 

publiczna rozdział 75075 Promocja paragraf 4300 – kwotę 150 000 zł (zakup usług 

pozostałych), zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne 

gminne paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota 150 000 zł. 
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Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2016/12 

w budżecie. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2018/23 

w budżecie. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2021/34 

w budżecie. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2021/35 

w budżecie. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2019/01 

w budżecie. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie nie tworzenia nowego zadania 2021/36 

w budżecie.  

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie nie tworzenia nowego zadania 2017/05 

w budżecie.  

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie nie tworzenia nowego zadania 2021/38 

w budżecie.  

Radny Adam Salwowski zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030 oraz projekt w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej razem ze zgłoszonymi zmianami. 

W dyskusji wzięli udział: 

Skarbnik Hanna Dąbrowska, Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, radny Michał 

Naftyński, radny Piotr Bartoszewski, radny Mateusz Krogulec, radna Agnieszka Zdunek 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek o wykreślenie wszystkich zmian z wyjątkiem 

dotacji dla Centrum Kultury. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wykreślenia wszystkich zmian z 

wyjątkiem dotacji dla Centrum Kultury. 

W związku z tym, że radna Agnieszka Zdunek wycofała swój wniosek - głosowanie zostało 

anulowane. 
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 60 

000 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 65.730,00 zł. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zmniejszenia w dziale 750 

Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja paragraf 4300 – kwotę 150 000 zł (zakup 

usług pozostałych), zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi 

publiczne gminne paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota 150 000 zł. 

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

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2016/12 

w budżecie. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 7 przeciw;  

2 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2018/23 

w budżecie. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (9 głosów za; 7 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2021/34 

w budżecie. 

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

1 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosku nie przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2021/35 

w budżecie. 
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Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 6 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wykreślenia zmian na zadaniu 2019/01 

w budżecie. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 4 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nie tworzenia nowego zadania 2021/36 

w budżecie. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 7 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nie tworzenia nowego zadania 2017/05 

w budżecie. 

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

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni). Rada wniosek przyjęła. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie nie tworzenia nowego zadania 2021/38 

w budżecie. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (9 głosów za; 6 przeciw;  

2 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek przyjęła.. 

 

Na wniosek Radnego Adama Salwowskiego Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w 

sprawie przerwy w obradach sesji celem wprowadzenia przegłosowanych wniosków w 

tekście uchwały budżetowej i WPF. 

Przed głosowaniem Radny Adam Salwowaski wycofał wniosek. Do głosowania nie doszło. 

 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek formalny w sprawie  przerwanie procedowania nad 

projektem uchwały budżetowej i WPF celem uwzględnienia przegłosowanych wniosków w 

tekście uchwały budżetowej i WPF 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (17 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada wniosek formalny przyjęła następnie Przewodnicząca 

RM zarządziła 15 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady. 
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Obrady opuścił Radny Tomasz Henryk Dąbrowski. 

Godz. 9:36 w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

Przewodnicząca zamknęła 3 i 4 punkt porządku obrad. 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariola Niecikowska poinformowała, 

że powyższy projekt uchwały był już procesowany na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 

2021 r. lecz uchwała została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, ponieważ zawierała 

niewyczerpujące uzasadnienie. Przewodnicząca KSWiP poinformowała, że Komisja 

podtrzymała swoją opinię o bezzasadności skargi. 

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w 

sprawie skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 1 przeciw;  

3 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Godz. 20:33 

Przewodnicząca zamknęła 5 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Pomocy 

Społecznej w Łomiankach. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariola Niecikowska omówiła projekt 

uchwały i poinformowała, że komisja uznała skargę za bezzasadną. 

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Dyrektora Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 1 przeciw;  

3 wstrzymujące się; 4 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Dyrektora Pomocy Społecznej w Łomiankach. 
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Godz. 20:35 

Przewodnicząca zamknęła 6 punkt porządku obrad. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”.  

Prezes ZWiK w Łomiankach Tomasz Czajkowski omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Technicznej Tomasz Dąbrowski wyraził pozytywną opinię 

komisji.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu w sprawie 

uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Łomianki”.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia projektu 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”.  

Godz. 20:40 

Przewodnicząca zamknęła 7 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 

od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.   

p.o. Dyrektora ICDS w Łomiankach Ewelina Kordek omówiła projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Technicznej Tomasz Dąbrowski wyraził pozytywną opinię 

komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
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zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 

Godz. 20:43 

Przewodnicząca zamknęła 8 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki.   

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Łomianki.   

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łomianki.   

Godz. 20:47 

Przewodnicząca zamknęła 9 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 10. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/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. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/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. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/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 

Godz. 20:50 

Przewodnicząca zamknęła 10 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Łomianki. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy 

Łomianki. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru 

nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy 

Łomianki. 

Godz. 20:53 

Przewodnicząca zamknęła 11 punkt porządku obrad. 
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Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Łomianki na rok szkolny 2021/2022. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Łomianki na rok szkolny 2021/2022. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Łomianki na rok szkolny 2021/2022. 

Godz. 20:55 

Przewodnicząca zamknęła 12 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Miastem Stołecznym Warszawa. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 1 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada przyjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. 

Godz. 20:57 

Przewodnicząca zamknęła 13 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach. 

Godz. 21:00 

Przewodnicząca zamknęła 14 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej 

przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Witold Gawda oraz Naczelnik Wydziału Edukacji 

Jadwiga Idziasdzek omówili projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej 

działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach oraz projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXIV/177/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w 

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu oraz 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z 

dnia  4 lipca 2019. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania jej 

Statutu. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne poinformował, że komisja nie zajęła 

stanowiska do powyższego projektu uchwały (członkowie komisji wstrzymali się od głosu). 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Marcin Etienne, Naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek, Radca Prawny, 

Zastępca ds. Społecznych Witold Gawda, radny Michał Naftyński, radna Joanna Zabłocka-

Łudzeń, radna Agnieszka Zdunek, Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowaka-Piotrak. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej 

działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (4 głosów za; 7 przeciw;  

5 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada nie podjęła uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
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X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania 

Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

Godz. 21:44 

Przewodnicząca zamknęła 15 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2008 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Łomiankach i nadania jej statutu. 

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Witold Gawda omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 

Obrady opuściła radna Mariola Niecikowska oraz radny Mateusz Krogulec. 

Radny Tomasz Dąbrowski zgłosił wniosek w sprawie zmiany w statucie Rady Młodzieżowej w 

Łomiankach w rozdziale 6 paragrafie 20 pkt 2 zmiany wieku 13-21 na 13-18.  

Radny Michał Naftyski złożył wniosek w sprawie przesunięcia projektu uchwały do prac w 

Komisji Statutowej. 

Radny Piotr Bartoszewski złożył wniosek w sprawie dodania do tekstu ślubowania "Tak mi 

dopomóż Bóg". 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Marcin Etienne, radny Tomasz Dąbrowski, Zastępca ds. Społecznych Witold Gawda, 

radny Michał Naftyński, radny Piotr Bartoszewski, Burmistrz Łomianek Małgorzata 

Żebrowaka-Piotrak, radny Janusz Skonieczny. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie wniosku w sprawie przesunięcia projektu 

uchwały do prac w Komisji Statutowej. 

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

2 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada nie przyjęła wniosku. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie wniosku w sprawie zmiany w statucie Rady 

Młodzieżowej w Łomiankach w rozdziale 6 paragrafie 20 pkt 2 zmiany wieku 13-21 na 13-

18. 
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Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 2 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie wniosku w sprawie dodania do tekstu 

ślubowania "Tak mi dopomóż Bóg". 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 0 przeciw;  

3 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2008 

Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 0 przeciw;  

3 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIV/177/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu. 

Godz. 22:23 

Przewodnicząca zamknęła 16 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 17 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia  4 lipca 2019. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz 

nadania jej Statutu. 

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Witold Gawda omówił projekt uchwały wraz z  

autopoprawką. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne wyraził pozytywną opinię komisji. 

W dyskusji wzięli udział: 

radny Michał Naftyński, radny Adam Salwowski, radny Marcin Etienne 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 

Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia  4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów 

Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 0 przeciw;  

4 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
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XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia  4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia 

Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu. 

Godz. 22:34 

Przewodnicząca zamknęła 17 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz 

wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu działki ewidencyjnej nr 142/32 oraz części działek nr 142/33 i  142/35 z obrębu 0004 

Dziekanów Leśny. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Technicznej Tomasz Dąbrowski wyraził pozytywną opinię 

komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

oraz wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu działki ewidencyjnej nr 142/32 oraz części działek nr 142/33 i  142/35 z obrębu 0004 

Dziekanów Leśny. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 0 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość oraz wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej nr 142/32 oraz części działek nr 142/33 i  

142/35 z obrębu 0004 Dziekanów Leśny. 

Godz. 22:37 

Przewodnicząca zamknęła 18 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 19 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”. 
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Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska (1 głos za, 1 głos przeciw, 1 

głos wstrzymujący się). 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 2 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”. 

Godz. 22:40 

Przewodnicząca zamknęła 19 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 20 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska (1 głos za, 1 głos przeciw, 1 

głos wstrzymujący się). 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 4 przeciw;  

3 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”. 

Godz. 22:43 

Przewodnicząca zamknęła 20 punkt porządku obrad. 
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Ad. pkt 21 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części 

sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska (1 głos za, 1 głos przeciw, 1 

głos wstrzymujący się). 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki 

Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 8 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla 

Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina. 

Godz. 22:45 

Przewodnicząca zamknęła 21 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 22 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” . 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska (1 głos za, 1 głos przeciw, 1 

głos wstrzymujący się). 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna”. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 7 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada uchwały nie podjęła. 
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Godz. 22:47 

Przewodnicząca zamknęła 22 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 23 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 

143205_4.0005. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater wyraziła pozytywną opinię komisji.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście 

Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 7 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada uchwały nie podjęła . 

Godz. 22:50 

Przewodnicząca zamknęła 23 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 24 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 43/2 w mieście Łomianki - obręb ew. 

143205_4.0003. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska (1 głos za, 1 głos przeciw, 1 

głos wstrzymujący się). 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 43/2 w mieście 

Łomianki - obręb ew. 143205_4.0003. 
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Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (3 głosów za; 6 przeciw;  

5 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada uchwały nie podjęła. 

Godz. 22:53 

Przewodnicząca zamknęła 24 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 25 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru działek ew. nr 202/1, 202/3 i 202/7 w 

Dziekanowie Nowym - obręb ew. 143205_5.0003. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater wyraziła negatywną opinię komisji.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Marcin Etienne, radny Adam Salwowski. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek ew. nr 202/1, 202/3  

i 202/7 w Dziekanowie Nowym - obręb ew. 143205_5.0003. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (0 głosów za; 14 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada uchwały nie podjęła . 

Godz. 22:58 

Przewodnicząca zamknęła 25 punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 26 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/33 w Dziekanowie Leśnym – obręb 

ew. nr 143205_5.0004. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater wyraziła negatywną opinię komisji.  
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/33 w 

Dziekanowie Leśnym – obręb ew. nr 143205_5.0004. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (0 głosów za; 5 przeciw;  

9 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada uchwały nie podjęła. 

Godz. 23:01 

Przewodnicząca zamknęła 26 punkt porządku obrad 

 

Ad. pkt 27 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że w dniu 29 lipca 2021 r. radny Marcin Etienne złożył 

do Przewodniczącej Rady Miejskiej rezygnację z członkostwa Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Łomiankach w związku z powyższym zgodnie z treścią § 27 ust. 8 Regulaminu 

Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia 

funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (4 głosów za; 9 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 7 nieobecni) Rada uchwały nie podjęła. 

Radca Prawny Artur Olszewski wyjaśnił, że § 27 ust. 8 wyraźnie stanowi, iż niepodjęcie 

uchwały w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem 

rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. 

Godz. 23:04 

Przewodnicząca zamknęła 27 punkt porządku obrad 

 

Ad. pkt 28 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że w związku z rezygnacją 2 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, 
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zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marcia 1990 r. o samorządzie gminnym w skład Komisji 

Rewizyjnej wchodzą radni w tym przewodniczący wszystkich Klubów. 

Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia składu osobowego.  

Przewodnicząca RM zgłosiła jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej radnego Michała 

Naftyńskiego.  

Radny Michał Naftyński nie wyraził zgodny na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca RM zgłosiła jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej radną Agnieszkę 

Zdunek.  

Radna Agnieszka Zdunek nie wyraziła zgodny na kandydowanie na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodnicząca RM zgłosiła jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej radnego Piotra 

Bartoszewskiego. 

Radny Piotr Bartoszewski nie wyraził zgodny na kandydowanie na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Tomasz Dąbrowski zgłosił jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej radną Marię 

Zalewską, radnego Adama Salwowskiego, radną Joannę Zabłocką-Łudzeń, radnego Grzegorza 

Bryka, radną Magdalenę Cłapińską, radnego Grzegorza Lenarda, radną Agnieszkę Gawron-

Smater.  

Radna Maria Zalewska nie wyraziła zgodny na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń nie wyraziła zgodny na kandydowanie na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Grzegorz Bryk nie wyraził zgodny na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Radny Grzegorz Lenard nie wyraził zgodny na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Radny Adam Salwowski nie wyraził zgodny na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

Radna Magdalena Cłapińska nie wyraziła zgodny na kandydowanie na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

Radna Agnieszka Gawron-Smater nie wyraziła zgodny na kandydowanie na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

Radca prawny Artur Olszewski, oświadczył, że wobec braku zgody Radnych na pracę w 

Komisji Rewizyjnej procedowanie nad uchwalą jest bezzasadne.  

W dyskusji wzięli udział: 
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radny Janusz Skonieczny, radny Michał Naftyński, Przewodnicząca RM Maria Pszczółkowska, 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, radny Adam Salwowski, radny Piotr 

Bartoszewski, radny Marcin Etienne.  

Radna Agnieszka Gawron-Smater opuściła obrady Sesji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przerwania sesji przed pkt 29 „Wolne 

wnioski i zapytania mieszkańców” do dnia 31 sierpnia 2021 r. godzina 8:00. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 3 przeciw;  

2 wstrzymujące się; 8 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

 

Przewodnicząca RM ogłosiła przerwę w sesji do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 8:00 rano i 

podziękowała wszystkim za uwagę. 

Po przerwie dn. 31 sierpnia 2021 roku, godz. 8.00 

Przewodnicząca RM Maria Pszczółkowska wznowiła obrady XLII/2021 Sesji Rady Miejskiej w 

Łomiankach, która została przerwana dnia 26 sierpnia 2021r. na podstawie § 10. Pkt 6 Regulaminu 

Pracy Rady Miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 Statutu Gminy Łomianki.  

Przewodnicząca przywitała Radnych, Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, 

Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, 

Pracowników Urzędu, przedstawicieli prasy, Mieszkańców obecnych na sesji i obecnych przed 

monitorami komputerów oglądających sesję dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego. 

Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, dodała,  

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

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

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

sali widowiskowej.  

Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 16 Radnych, wobec czego jest quorum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca przypomniała, że w pierwszej części XLII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia br 

zrealizowane zostały pkt. 1, pkt 2 oraz pkt od 5 do 27. Poinformowała, że  niezrealizowane punkty to: 
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3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały 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. 

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021 -2030. (ze zmianami) 

Skarbnik Gminy Pani Hanna Dąbrowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 -2030  oraz  

projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 (z 

przegłosowanymi w pierwszej części Sesji zmianami) 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Janusz Skonieczny, radna Magdalena Cłapińska, Skarbnik Hanna Dąbrowska, radca prawny 

Artur Olszewski, radny Michał Naftyński, radny Marcin Etienne, radny Piotr Bartoszewski, radny Jerzy 

Serzysko, Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 

Radosław Nowak. 

 

Radna Mariola Niecikowska zgłosiła wniosek w sprawie zamknięcia dyskusji i przeniesienie jej do 

komisji technicznej w zakresie zmiany nazwy zadania Budowa budynku komunalnego zadanie o nr 

2019/01. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie wniosku w sprawie zamknięcia dyskusji i przeniesienie jej 

do komisji technicznej w zakresie zmiany nazwy zadania Budowa budynku komunalnego zadanie o nr 

2019/01. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 6 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie wniosku w sprawie zbilansowania budżetu środkami z 

zadania 2019/01 i zmianę nazwy zadania 2019/01 na Zakup działki i budowa budynku komunalnego 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 7 przeciw;  

1 wstrzymujące się; 5 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

 

Przewodnicząca RM ogłosiła 10 minutową przerwę.  

Radny Piotr Bartoszewski opuścił obrady Sesji. 

Po przerwie Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska zaproponowała zmiany WPF w załączniku nr 2 na 

przedsięwzięciu 1.3.2.99 Rozbudowa ul. Baonu Zośka limit w roku 2022 zwiększenie o kwotę 220 000 

zł zamiast 500 000zł. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek w sprawie zmiany WPF w załączniku nr 2 na 

przedsięwzięciu 1.3.2.99 Rozbudowa ul. Baonu Zośka limit w roku 2022 zwiększenie o kwotę 220 

000zł zamiast 500 000 zł. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie wniosku w sprawie zmiany WPF w załączniku nr 2 na 

przedsięwzięciu 1.3.2.99 Rozbudowa ul. Baonu Zośka limit w roku 2022 zwiększenie o kwotę 220 

000zł zamiast 500 000zł. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 6 nieobecni) Rada wniosek przyjęła. 

 

Przewodnicząca RM poinformowała, że gdy Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska będzie nanosiła 

przegłosowane zmiany, to w tym czasie będzie procesowany pkt 28. 

 

Ad. pkt 28 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Łomiankach. 

 

Przewodnicząca RM przypomniała, że projekt uchwały był omawiany w pierwszej części Sesji w dniu 

26 sierpnia 2021 r., dodała, że wpłynął wniosek o powstaniu Klubu radnych pod nazwą „TAK dla 

Łomianek”, Przewodniczącą Klubu jest radna Agnieszka Gawron-Smater, członkami: radny Krzysztof 

Wawer, radna Mariola Niecikowska, radny Maciej Wroniewski oraz radny Mateusz Krogulec. 

Przewodnicząca Klubu TAK dla Łomianek Agnieszka Gawron-Smater zgłosiła do kandydowania na 

członka Komisji Rewizyjnej radnego Macieja Wroniewskiego.  

Radny Wroniewski wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach o radnego Macieja Wroniewskiego. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujące się; 6 nieobecni) Rada podjęła uchwałę. 

Godz. 09:26 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 28 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 29 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosów, Przewodnicząca zamknęła punkt. 

Godz. 09:26 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 29 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 30 

Interpelację, zapytania i wolne wnioski. 

Radny Michał Naftyński zaproponował przyjęcie przez Radę stanowiska ws likwidacji papierowej 

wersji Biuletynu Urzędu Miejskiego; zgłosił zalewanie ul. Staszica w czasie deszczu; zwrócił się  

z prośbą o przygotowanie prognozy na przyszłość w kwestii ilości dzieci w szkołach; o informowanie 

Rady Oświatowej oraz radnych o pracach i konsultacjach dotyczących profilu Liceum 

Ogólnokształcącego w Łomiankach i planowanej szkoły na ul. Brzegowej oraz o wprowadzenie na 

stałe możliwości hybrydowego uczestnictwa w sesjach aby radni mogli brać w nich udział z każdego 

miejsca na świecie. 

Ad. pkt 3 

Przewodnicząca RM zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

Przewodnicząca RM stwierdził, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujące 

się; 6 nieobecni) Rada podjęła uchwałę. 

Ad. pkt 4 

Przewodnicząca RM zarządzi głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 

Przewodnicząca RM stwierdził, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujące 

się; 6 nieobecni) Rada podjęła uchwałę. 
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Godz. 09:36 

Przewodnicząca RM zamknął punkt 3 i 4 porządku obrad. 

Radny Janusz Skonieczny zaproponował ograniczenie wydawania Biuletynu do ilości 

zaprenumerowanej przez chętnych czytelników; zgłosił potrzebę zmiany organizacji ruchu na  

ul. Spokojnej na czas trwania remontu ul. Fabrycznej; zapytał czy profil Burmistrz Łomianek zostanie 

własnością Pani Burmistrz gdy przestanie sprawować swoją funkcję oraz o planowane konsultacje 

dotyczące szkoły na ul. Brzegowej. 

Radny Jerzy Serzysko zaprotestował przeciwko drastycznemu obniżaniu ilości egzemplarzy Biuletynu 

proponując dyskusję na ten temat; zaproponował zainstalowanie dodatkowej tablicy na sali sesji aby 

wszyscy radni mogli obserwować wyniki głosowania i najazdy większej ilości kamer na salę aby radni 

byli bardziej widoczni  oraz przeanalizowanie pod względem finansowym możliwość przeniesienia 

lodowiska przy ICDS i rozbudowę szkoły w tym kierunku zamiast budowania nowych szkół. 

Radny Michał Naftyński „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 biuletyn informacyjny” 

Przewodnicząca RM opuściła obrady Sesji. Sesję poprowadził wiceprzewodniczący RM Krzysztof 

Wawer. 

Radna Joanna Zabłocka - Łudzeń zapytała o plany Urzędu w zakresie budowania nowych szkół  

w Łomiankach, zwłaszcza planowanej szkoły na ul. Brzegowej z powodu przepełnienia szkół 

istniejących. 

Radny Michał Naftyński  „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 jako 

ciało chcemy na stałe do statutu wprowadzić zawód w którym radni mogliby pracować zdalnie” 

Radna Magdalena Cłapińska zapytała o postępowanie przetargowe ws bieżni. 

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Zastępca Burmistrza ds. 

społecznych Witold Gawda oraz Naczelnik Wydziału Remontów i Inwestycji Radosław Nowak. 
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Godz. 10:16 

Wiceprzewodniczący RM zamknął punkt 30 porządku obrad. 

Ad. pkt 31 

Wiceprzewodniczący RM odczytał informację Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

Godz. 10:17 

Wiceprzewodniczący RM zamknął punkt 31 porządku obrad. 

Godz. 10:18 

Ad. pkt 32 

Wiceprzewodniczący RM zamknął obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Magdalena Kowalska 

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

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

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

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