
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska 
otwieram 45 sesję rady miejskiej w Łomiankach 8 kadencji dzisiejsza sesja jest zwołana na podstawie 
artykułu 20 ustęp 3 ustawy o gminnym na wniosek burmistrza Witam serdecznie panią państwa 
radnych Witam panią burmistrz zastępcę burmistrza dyrektorów jednostek organizacyjnych  
i jednostki Kultury zarządu osiedli i rad sołeckich a także wszystkich państwa oglądających nas na 
dzisiejszej sesji poprzez stronę internetową www łomianki Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 a 
obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 
Przypominam że związku z rodo udział w radzie miejskiej w Łomiankach wiąże się z przetwarzaniem 
danych osobowych w zakresie wizerunku lub głosu w przypadku wystąpienia publicznego pełny tekst 
w klauzuli informacyjnej na drzwiach wejściowych sali widowiskowej Szanowni państwo Uprzejmie 
informuję że do systemu zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 11 radnych radny Janusz 
Skonieczny Nie wiem czy bierze udział w sesji Proszę potwierdzić kworum ale mamy kworum  
w związku z czym możemy podejmować prawomocne uchwały informuję że zawiadomienie o sesji 
wraz z porządkiem obrad został przesłany państwu radnym pocztą elektroniczną w terminie 
zgodnym z regulaminem pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącym załącznik nr 7 do statutu 
Gminy Łomianki materiał na sesję macie państwo również na tabletach informuję że informacja  
o sesji została opublikowana w biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach odczytam porządek obrad otwarcie 2 rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2021-2030 projektu 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 21 4 zamknięcie 
obrad sesji w dniu wczorajszym do biura rady wpłynęła autopoprawka WPF u i do budżetu wczoraj 
Materiał ten wysłany został na skrzynki mailowe państwa o czym zostaliście powiadomieni państwo 
sms-em czy są jakieś wnioski lub uwagi do porządku obrad nie widzę przechodzimy do punktu 
drugiego i punktu trzeciego proszę panią skarbnik Hanny Dąbrowską o przedstawienie projektu 
uchwały w sprawie zmian w pfu i zmian w budżecie wraz z auto poprawką później będziemy 
głosować oddzielnie każdą  
Kolejny mówca 
proszę państwa złożona autopoprawka polega na tym że pierwszego października wpłynęła oferta na 
Zresztą jedna oferta na dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali 
użytkowych przy szkole w dziekanowie leśnym i ta oferta przewyższała środki które mieliśmy 
zabezpieczone w budżecie w związku z tym zaproponowaliśmy autopoprawkę żeby zwiększyć środki 
na tym zadaniu o 50 000 zł jednocześnie zmniejszając środki na zadaniu 2016/2018 zadanie ulica 
Wiklinowa ulica Ogrodowa Warszawska i ta autopoprawka jest w kwocie 50000 zł czyli na zadaniu 
2000 21/37 zwiększamy środki a 50 000 natomiast 2016 przez 12 planowane zmiany tam 
zwiększenie planowane było 100 000 tam teraz po poprawce to zwiększenie będzie 50 000 i te 
zmiany powodują zmiany w tabeli 2 czyli wydatków budżetowych Gminy Łomianki i w tabeli 2 a 
wydatków majątkowych i powodują również zmiany w wpf-ie załączniku nr 1  
w wydatkach majątkowych jak i w załączniku nr 2 na przedsięwzięciach dotyczy przedsięwzięcia 
przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic 8 kwartał dziękuję  
Kolejny mówca 
bardzo dziękuję pan przewodniczący komisji budżetowej wydać jeszcze raz swoją opinię opinię 
komisji  
Kolejny mówca 
pani przewodnicząca się pyta o głosowanie opiniowanie które było do poprzedniego projektu jeszcze 
raz to były dwa głosy wstrzymujące się 1 pozytywny  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo jeśli chodzi o autopoprawkę to regulamin pracy rady artykuł 23 mówisz że 
wyjątkowych przypadkach rada może podjąć decyzję  
o przyjęciu pod obrady uchwały nieposiadającego opinii komisji Jeżeli sprawa jest radnym znana  
a okoliczności wymagają szybkiego działania to mówię o auto poprawce w tym momencie otwieram 
dyskusję kto chciałby zabrać głos w sprawie Bardzo proszę pan radny Jerzy Serzysko  



Kolejny mówca 
tak Według mnie jest problem na pewne jakby powiedzieć naciąganie sytuacji do stanu faktycznego 
na poprzedniej sesji były zgłoszone uwagi propozycje zmian w budżecie zostały przegłosowane przez 
radnych część z nich zostało przyjętych samo głosowanie na poprzedniej sesji budżetu i prognozy już 
w swoim rodzaju było naruszeniem procedur nie wprowadzi wszy przegłosowany przez radnych 
wniosków do budżetu a takie są budżet oczywiście tworzy pani burmistrz ale radni przyjmują budżet 
lub nie Przyjmują i mogą zgłaszać swoje propozycje co należy zmienić co akceptują co Nie tego nie 
dopełniono przystąpiono do głosowania w którym O ile pamiętam nikt nie głosował za czyli tak jakby 
wszyscy radni byli przeciwko temu tego typu głosowania czy czy swojego rodzaju manipulacją dzisiaj 
wprowadzamy ponownie ten że budżet z nieznaczną zmianą auto poprawką nie dotyczącą zupełnie 
zgłoszonych na poprzedniej sesji przez Radnych i przegłosowanych wniosków i znowu przychodzimy 
do do procedury głosowania uważam że że to jest naruszenie procedur i w związku z powyższym ja 
nie będę brał udziału w tego typu manipulacjach  
Kolejny mówca 
Dziękuję czy ktoś jeszcze z państwa zresztą nie po raz pierwszy Czy ktoś z państwa jeszcze nie widzę 
pani burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak  
Kolejny mówca 
Szanowny panie radziłbym uważać na słowa jeśli Pan ma zarzuty do prowadzenia sesji do 
wprowadzonych przez urząd uchwał są instancje odwoławcze Zapraszam do skarżenia nas do 
wojewody Zapraszam do Regionalnej izby obrachunkowej jeśli chodzi o poprzednią sesję  
i poprzednie wnioski które państwo przygotowaliście one były niezgodne z procedurami i niezgodne 
z prawem powstał deficyt na przypominam powstał deficyt na podstawie przegłosowanych przez 
niektórych radnych wniosków co niemożliwością było do wprowadzenia do budżetu państwo 
jednogłośnie zdecydowaliście poza dwoma radnymi którzy w ogóle z bojkotowali głosowanie 
zdecydowaliście że Uchwała budżetowa została odrzucona w związku z tymi wnioskami przez 
państwa zaproponowanymi bo to się łączyło w związku z tym my jako urząd przygotowaliśmy 
zbilansowany budżet przedstawiono go państwu ponownie ponieważ nie możemy pozwolić sobie na 
działanie niezgodne z prawem tak jak mówię Jeżeli ktoś z państwa uważa że działamy niezgodnie  
z prawem są do tego instancje odwoławcze  
Kolejny mówca 
Dziękuję radny Jerzy Serzysko  
Kolejny mówca 
tak częściowo uzasadnienie było częściowo trafne ale w dużej mierze jednak niezgodne opisała pani 
przebieg zachowań to że większość w ogóle nikt nie głosował a 2 się wstrzymało to świadczyło o tym 
że nie takiej Ja przynajmniej tak to interpretuję że radni nie akceptują tego typu tego typu zachowań 
i tego typu manipulacji bo to dla mnie Manipulacja wnioski Były zgłoszone były przegłosowane 
powinno się zrobić przerwę wprowadzić do budżetu te które były przegłosowane i ponownie zwołać 
taką sesję jak dzisiaj w celu dalszego głosowania procedowania tego nie zrobiliśmy i jeszcze na jeden 
aspekt chciałem Zwrócić uwagę że wracamy do nie chlubnych tradycji z gdzie sesję się robiło o 8:00 z 
dnia na dzień Ja ja byłem przeciwnikiem tego typu podejścia i w dalszym ciągu jestem przeciwnikiem 
jestem zażenowany że jakieś metodyki są dalekie od ideałów o które walczyliśmy staraliśmy się 
wprowadzić i walczyć w poprzedniej kadencji  
Kolejny mówca 
Dziękuję pani skarbnik  
Kolejny mówca 
panie radny Serzysko nie jest tak jak pan mówi radny Skonieczny zgłosił wnioski wnioski powodowały 
że spowodowały wzrost deficytu o 1785000 i radni głosując przeciwko budżetowi zagłosowali 
przeciwko zmianom pana Skoniecznego nie pozwolili na to żeby budżet został w życie nie został 
wprowadzony deficyt na kwotę 1785000 zł i to było to głosowanie Natomiast co ja miałam 
wprowadzać do budżetu ja nie będę wprowadzała do budżetu zmian które od razu widzę że 
powodują deficyt bo jest to niezgodne z prawem zwiększać deficytu dziękuję  



Kolejny mówca 
dziękuję pani skarbnik  
Kolejny mówca 
pan radny Janusz Skonieczny  
Kolejny mówca 
które wnioski nie przeszły i dlaczego pani twierdzi że powstał deficyt na 1785000 bo wydaje mi się że 
nie wszystkie moje wnioski o wykreślenie zaproponowanych zmian przez państwa bo to państwo 
proponujecie zmiany w budżecie nie ma deficytu państwo przynosicie projekt uchwały zmieniającej 
istniejący budżet i radni zdecydowali popierając moje wnioski żeby odrzucić niektóre 
zaproponowane przez państwa zmiany i logiczne jest że te zmiany które państwo pozostałe chcą 
wprowadzić powinni państwo znaleźć źródła finansowania więc to nie my bo to jak państwo lubią 
podkreślać to nie do nas należy inicjatywa zmiany budżetu tylko to jest państwa obowiązek w 
związku z tym to państwo powinniście zbilansować ten budżet my mówimy Na co się godzimy na co 
się nie godzimy po raz kolejny nie dyskutujemy nad kształtem budżetu jaki on powinien być tylko 
dostajemy gotową uchwałę radni głosują odrzucają państwa zmiany i z tego powstaje taki bałagan  
i my chcieliśmy ja to proponowałem na poprzedniej sesji żeby projekt wrócił do poprawki i żebyśmy 
taki poprawiony budżet głosowali nie chcieli się państwo na to zgodzić związku z tym radni odrzucili 
radni nie odrzucili moich zmian Jak to pani skarbnik podsumowała radni odrzucili pozostałe państwa 
zmiany w budżecie bo to nie było głosowanie przeciwko moim zmianom To było To było głosowanie 
przeciwko zmianom jakimkolwiek w budżecie który właśnie by powodowały być może deficyt ale 
wrócę do mojego pierwszego pytania które wnioski do budżetu przeszły na poprzedniej sesji i jaki 
deficyt w związku z tym by powodowały  
Kolejny mówca 
dziękuję Janusz Jerzy Serzysko  
Kolejny mówca 
ciągle mówimy o deficycie od tego są no służby użyję słowa służby pani pani burmistrzu na 
poprzedniej sesji mi zwróciła uwagę że nie ma służby to nie tak to to jest przenośnik chodzi o służby 
gminne tak zwanych pracowników gminy są od tego żeby przygotować skorygować ewentualne 
propozycje radnych którzy chcą jakieś propozycje wyjąć z budżetu głosując za tymi tymi uwagami 
propozycjami i później powinno to wrócić do działu księgowości łącznie z panią burmistrz nadać 
temu budżetowi Taki kształt żeby nie było pozycji deficytowych i przedstawić na sesję jeśli radni po 
raz kolejny uznali że te zmiany nie są adekwatne do ich oczekiwań to sytuacja by się powtórzyła Ale 
nie o to chodzi Chodzi o to żeby rozmawiać Ustalać w tej chwili jest wszystko narzucane różnymi 
stosując różne kruczki furtki radnym a praktycznie głosu radnych nie słychać nie godzę się z tym żeby 
tak literalnie wprowadzać to co co co zarząd wymyśli opinie komisji budżetowej też są właściwie od 
dłuższego czasu Zresztą widać że że jest sytuacja nie jest dobra sytuacja się dawno temu znaczy nie 
widzę metody wyjścia z impasu jest tak jakby dalsze zderzenie kto kogo chyba nie o to nam chodzi 
żebyśmy się w ten sposób traktowali chodzi o dyskusję wypracowanie jakiś stanowisk 
akceptowanych przez te wszystkie strony a nie szukanie jakich uzasadnień często pod publiczkę że co 
radni mieli na myśli głosując jednogłośnie żeby nie głosować budżetu ja uważam że radni mieli na 
myśli na przykład ja tak interpretuję że nie wprowadzenie wniosków zgłoszonych poprzednio w 
głosowaniach radni zaprotestowali i głosując prawie jednogłośnie przeciwko przeciwko tego typu 
stawianie ponownie budżetu pod głosowanie bez wprowadzonych przez radnych zmian Dziękuję 
Kolejny mówca 
 chciałam się odnieść do tego szanowni państwo jako radni składacie wnioski o zmiany w budżecie to 
proszę składać takie żeby były zbilansowane to państwa inicjatywa wtedy jest i takie są orzecznictwa 
i Takie jest prawo jeżeli państwo składacie wniosek ten wniosek ma się bilansować nie macie 
państwo prawa zwiększać deficytu tak mówi Ustawa o finansach publicznych  
Kolejny mówca 
radny Jerzy Serzysko w jaki sposób mają być zbilansowane w biegu robione jeżeli część wniosków 
Przechodzi a część nie przechodzi to na to znaczy że jedną chwilę Niech pani tak to znaczy że ktoś 



specjalista to zbilansować i zaproponować tu możemy z tego zadania możemy zdjąć A na tym 
zadaniu dołożyć a tutaj nam brakuje to jeszcze coś zrobimy A sytuacja w sposób dziwny jakoś jest 
przedstawiana nam jeszcze chciałem Zwrócić uwagę na to ja poproszę żeby jednak wprowadzić do 
porządku dziennego pani przewodnicząca kolejnych sesji przyjęcia protokołów z sesji jest to są zapisy 
mówiące o tym w statucie Od czego odeszliśmy kilka sesji nie ma przyjęcie protokołów Poproszę w 
związku z  uwagą z tym wprowadzenie do porządku Dobrze żeby żeby w porządku w protokole 
znalazły się nie tylko godziny kto kiedy występował ale skróty wystąpień dziękuję ja jeszcze raz 
przypomnę budżet jest to państwo składacie projekt zmian do tego budżetu radni nie składają 
wniosków do zmian budżetu ale jak nie Nie składałem wniosku do zmian budżetu ja składałem 
wniosek do tego żeby zmienić projekt uchwały którą państwo przygotowaliście czyli ale właśnie pani 
i pani chyba też tego nie rozumie tak bo bo bo my nie chcemy zmieniać budżetu tak my mówimy nie 
chcemy zmieniać budżetu w takich zadaniach państwo chcecie to państwo przynieśliście wykreślenie 
na takim zadaniu dołożenie pieniędzy na innym utworzenie jeszcze kolejnego zadania nie wiem z kim 
rozmawiam skoro pani skarbnik wyszła może poczekam aż wróci ale ja bym chciał odpowiedź od pani 
skarbnik więc poczekam aż pani skarbnik wróci pani  
 Kolejny mówca 
bardzo proszę pani burmistrz  
Kolejny mówca 
ale ja nie skończyłem jeszcze wypowiedzi czekam bo do pani skarbnik się zwracam chciałbym uzyskać 
odpowiedź W związku z tym nie wiem do kogo Dobrze to ja poproszę To ja poproszę w takim razie 
opinię prawną która to potwierdza dobrze to to może rzeczywiście jeżeli państwo twierdzą że my 
zmieniając pani wniosek o zmianę musimy musimy go także zbilansować dobrze Jeżeli tak jest to 
poproszę opinię prawną mi się wydaje że właśnie stoi to stoi trochę na głowie bo to państwo zmiany 
do budżetu my jako radni tak zbilansowane my jako radni mówimy Ale tej zmiany nie chcemy 
wprowadzić chcemy uważam że my tego nie powinniśmy robić jeżeli się mylę wycofam się Poproszę 
opinię prawną nie ma prawnika dzisiaj Może dlatego że Sesja została zwołana w takim trybie może 
No właśnie Może dlatego że to została w takim trybie na 8:00 zamiast online żeby inni radni mogli 
przyjść bo Bo najwyraźniej jak pani to przestanie robić to ja też to przestanę robić bo w tej chwili to 
my się trochę bawimy ja wrócę do swojego pytania Bo ja Zadałem pytanie Zadałem pytanie o to jakie 
zmiany przeszły Moim zdaniem przyszły dwie zmiany do budżetu z przeszły dwie zmiany do uchwały 
do projektu uchwały w zeszłym na zeszłej sesji pani skarbnik mówi że 1700000 wprowadziliśmy No 
to jest skoro nie przyszła nie przeszła uchwała to jak prowadziliśmy 1700000 deficytu próbowaliśmy 
właśnie próbowaliśmy to ja się pytamy przeszły dwie zmiany do projektu uchwały na poprzedniej 
sesji przegłosowane zostały Nie przeszły zostały przegłosowane Jaki one wywołują deficyt No moim 
zdaniem pani skarbnik coś źle policzyła mówię 1700000 A moim zdaniem to nie jest to nie jest taka 
kwota można jeszcze raz policzyć to niech pani policzy które to były które to  
Kolejny mówca 
czekamy aż skończy pan Janusz Skonieczny mówić i tak już tak bardzo proszę pan Mateusz Krogulec 
wniosek formalny  
Kolejny mówca 
szanowni państwo W związku z tym że jak widzimy duża część radnych po prostu nie znalazła czasu 
na pełnienie obowiązków i nie przyszła a czas Jest jest środek tygodnia jest godzina 8.27 Ja bym 
bardzo prosił o wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i głosowanie dziękuję  
Kolejny mówca 
proszę biuro rady o przygotowanie głosowania  
Kolejny mówca 
Ja zawsze byłem przeciwny składania tego typu wniosków żeby przerywać Jeżeli jesteśmy na sesji to 
powinniśmy dyskutować szczególnie o tych trudnych sprawach a nie zamykać dyskusję to też jest 
tradycja poprzedniej kadencji przeciwko której Pro testowaliśmy wszyscy i proszę o wpis do 
protokołu że nie ma obsługi prawnej na sesji głosujemy 
Kolejny mówca 



 Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji  
Kolejny mówca 
ja poproszę o wykreślenie mnie z kworum nie będę brał udziału w następnych głosowaniach przejdę 
na aulę żeby podyskutować Tak ponieważ Korzystają państwo z okazji do tego że że tylko część 
radnych tylko tych którzy popierają budżet przyszła i chcą państwo w ten sposób przepchnąć zmiany 
w budżecie w związku z tym to ja w ten sposób protestuje o takim procedowaniu 
Kolejny mówca 
 8 głosów za dwa przeciw jeden głos wstrzymujący się zamykam dyskusję  
Kolejny mówca 
brawo brawo brawo Skąd my to znamy Panie Marcinie  
Kolejny mówca 
przechodzimy do głosowania Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2002 30 wraz z auto poprawką Kto 
jest za Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu radny Jerzy Serzysko  
Kolejny mówca 
Nie głosuję odmawiam udziału w takiej farsie  
Kolejny mówca 
dziękuję zamykam głosowanie stwierdzam że w wyniku głosowania 8 głosów za 0 przeciw 2 
wstrzymujące się rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej finansowej gminy Łomianki na 
lata 2020-2030 przechodzimy do kolejnej uchwały Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Kto jest za to jest przeciw kto się 
wstrzymał od głosu radny Jerzy Serzysko  
Kolejny mówca 
nie biorę udziału w głosowaniu  
Kolejny mówca 
8 głosów za 0 przeciw 2 głosy wstrzymujące się rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 
budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 zamykam punkt drugi i trzeci porządku obrad przechodzimy 
do punktu czwartego zamknięcie obrad wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 45 sesję Rady 
Miejskiej w Łomiankach Informuję że kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 28 października 
odbędzie się w trybie stacjonarnym na sali widowiskowej icds wszystkim państwu serdecznie 
dziękuję za uwagę  


