
 

Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.12.2021 

 

 

Protokół nr XLV/2021 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 5 października 2021 roku 

 

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 5 października 2021 

roku o godz. 8:00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego przy 

ul. Staszica 2 w Łomiankach. 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska. 

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach została zwołana 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. 3 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 XLV/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 11 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Jerzy Serzysko oraz radny Janusz 

Skonieczny odmówili podpisania listy obecności. Radny Jerzy Serzysko potwierdził obecność 

logując się do systemu eSesja. Radny Janusz Skonieczny odmówił zalogowania się do systemu.  

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. 

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 2021r. 

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca poinformowała o zgłoszonej autopoprawce.  

 

Godz. 8.08 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 2 i 3 

Przewodnicząca RM poprosiła o omówienie projektów uchwał odpowiednio projektu uchwały 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030 



oraz projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 

wraz z autopoprawką.  

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła zmiany w projektach uchwał. 

Godz. 8. 14 radny Janusz Skonieczny poprosił o zalogowanie Go do  systemu eSesja w celu 

potwierdzenia quorum.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Janusz Skonieczny, radny Jerzy Serzysko. 

Wyjaśnień udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska – Piotrak oraz Skarbnik 

Gminy Hanna Dąbrowska. 

Radny Mateusz Krogulec zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o zakończenie dyskusji.  

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

2 przeciw; 1 wstrzymujący się ) Rada przyjęła wniosek. 

Radny Janusz Skonieczny odmówił udziału w głosowaniu i o godz. 8.28 opuścił salę sesji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030. 

Radny Jerzy Serzysko odmówił udziału w głosowaniu. 

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

0 przeciw; 2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Łomianki na rok 2021. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

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

Radny Jerzy Serzysko odmówił udziału w głosowaniu. 

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

0 przeciw; 2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Łomianki na rok 2021r. 



Godz. 8.30 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 i 3 porządku obrad. 

Ad. pkt 4. 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka XLV Sesję 

Rady Miejskiej w Łomiankach i dodała, że kolejna Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na 

dzień 28 października 2021 roku. 

 

 

 Przygotował(a): Agata Milanowska 

 

Stenogramy i 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.ploraz w Biurze Rady Miejskiej (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41) 
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