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Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.13.2021 

                                                                           

                                                                            Protokół nr XLVI/2021 

                                                                  Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

                                                                     z dnia 28 października 2021 roku 

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 28 października 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 XLVI/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  
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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 18 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

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

Łomianki na rok 2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o  

w 2021 roku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o  

w 2023 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2021 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zwarcie porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do 

realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 

rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.  
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16  

w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 

61/11 i 61/12, obr. 4.0003  w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005  

w Łomiankach.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” . 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część 

II. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Łomianki.  

14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

16. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak odczytała informację z Urzędu Skarbowego  

o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych. 

Godz. 16.16 

Przewodnicząca zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

Ad pkt. 2 oraz pkt. 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030. 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 

rok 2021.  

Skarbnik Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany 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.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radna Magdalena Cłapińska. 

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Hanna Dąbrowska. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

 

Godz. 17.01 

Z powodu błędu technicznego, który wyłączył jawność głosowania, głosowanie ws 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030 uznano za nieważne. Mecenas Artur Olszewski wyjaśnił, że jest 

konieczność powtórzenia głosowania ponieważ Rada nie podjęła decyzji o wyłączeniu 

jawności w związku z czym przeprowadzone głosowanie jest nieważne i nie jest to 

reasumpcja. 

Przewodnicząca RM zarządziła ponowne głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-

2030. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (16 głosów za; 2 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 
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Radna Magdalena Cłapińska zgłosiła wniosek merytoryczny o dokonanie zmian w budżecie 

Gminy Łomianki poprzez dokonanie zmian w planie wydatków w następujący sposób: 

Zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 4270, zwiększenie o kwotę 

150 000 zł w dziale 750, rozdział 75075 § 4300.  

W dyskusji wzięli udział: 

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

Maria Pszczółkowska, radny Michał Naftyński, radny Mateusz Krogulec, radna Agnieszka 

Gawron-Smater. 

Wyjaśnień udzielili Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak,  Skarbnik Hanna Dąbrowska, 

radca prawny Artur Olszewski. 

Radny Michał Naftyński zgłosił wniosek w sprawie przerwy w obradach sesji do dnia  

8 listopada 2021 roku, do godz. 16.00 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie przerwy w obradach sesji do dnia  

8 listopada 2021 roku, do godz. 16.00 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 11 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty.  

Radny Mateusz Krogulec zgłosił wniosek o zamknięcia dyskusji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zamknięcia dyskusji. 

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

0 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o dokonanie zmian  

w budżecie Gminy Łomianki poprzez dokonanie zmian w planie wydatków w następujący 

sposób: Zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 4270, zwiększenie  

o kwotę 150 000 zł w dziale 750, rozdział 75075 § 4300.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 8 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 wraz  

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

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021 wraz z przegłosowanymi zmianami. 

Godz. 17.53 

Przewodnicząca zamknęła 2 i 3 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2021 roku. 

 

Członek Zarządu KMŁ Piotr Nowicki omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2021 roku. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Adam Salwowski. 

 

Wyjaśnień udzielił Członek Zarządu KMŁ Piotr Nowicki. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja 

Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2021 roku. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2021 roku. 

Godz. 18.03 

Przewodnicząca zamknęła 4 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2023 roku. 

Członek Zarządu KMŁ Piotr Nowicki omówił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2023 roku. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Adam Salwowski. 

 

Wyjaśnień udzielił Członek Zarządu KMŁ Piotr Nowicki. 

 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja 

Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2023 roku. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2023 roku. 

Godz. 18.14 

Przewodnicząca zamknęła 5 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2021 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie 

porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: 

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 

w gm. Łomianki”.  

Inspektor ds. bezpieczeństwa Krzysztof Sulikowski omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię Komisji 

w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2021 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie 

porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: 

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 

w gm. Łomianki”.  
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W dyskusji wzięli udział: 

Radny Marcin Etienne, radny Jerzy Serzysko. 

 

Odpowiedzi udzielił Inspektor ds. bezpieczeństwa Krzysztof Sulikowski. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia na współfinansowanie 

zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego 

na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2021 

Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zwarcie porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: 

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 

w gm. Łomianki”.  

Godz. 18.24 

Przewodnicząca zamknęła 6 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.  

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kiełpin.  
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Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 3 przeciw;  

3 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.  

Godz. 18.28 

Przewodnicząca zamknęła 7 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb 

ew. nr 143205_5.0005.  

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb ew.  

nr 143205_5.0005.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (17 głosów za; 1 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16  

w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005.  

Godz. 18.31 

Przewodnicząca zamknęła 8 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003  

w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.  

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003  w Łomiankach oraz działki 

nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za; 1 przeciw;  

4 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, 

obr. 4.0003  w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.  

Godz. 18.35 

Przewodnicząca zamknęła 9 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 10 

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 przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Podróżna” . 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 2 przeciw;  

2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” . 

Godz. 18.38 

Przewodnicząca zamknęła 10 punkt porządku obrad. 
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Ad pkt. 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I.  

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I.  

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

4 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I.  

Godz. 18.43 

Przewodnicząca zamknęła 11 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka 

Gawron-Smater przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Jerzy Serzysko. 

 

Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami  

i Zagospodarowania Przestrzennego Piotr Kowalski. 
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Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II. 

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

6 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Zachodnia-Krokusa” część II. 

Godz. 18.54 

Przewodnicząca zamknęła 12 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Łomianki.  

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Kępa omówiła projekt 

uchwały. 

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak przedstawiła prezentację dotyczącą projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił negatywną opinię 

Komisji.  

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Piotr Bartoszewski, radny Jerzy Serzysko, radny Michał Naftyński, 

radny Mateusz Krogulec, radna Maria Zalewska, radny Marcin Etienne, radny Grzegorz Bryk. 

Wyjaśnień udzielili: Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Zastępca Burmistrza ds. 

społecznych Witold Gawda, Skarbnik Hanna Dąbrowska, Naczelnik Wydziału Podatków  

i Opłat Lokalnych Małgorzata Kępa, radca prawny Artur Olszewski. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  na 

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

2 wstrzymujące się) Rada nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Łomianki.  

Godz. 21.16 

Przewodnicząca zamknęła 13 punkt porządku obrad. 

Ad pkt.14 

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

Mieszkanka Kiełpina Poduchownego poinformowała o złożeniu petycji właścicieli działek 

miedzy ul. Kościelna Droga i ul. Brzegową ws braku możliwości wybudowania domu na 

terenie zarezerwowanym pod Trasę Legionowską, która nie powstanie oraz ws zapisów 

MPZP, w którym zaplanowano tam tereny rekreacyjne. 

Przewodnicząca OM NSZZ Solidarność Region Mazowsze zwróciła się do Burmistrz Łomianek 

ws interwencji w ZWiK w związku ze sporem pracowników należących do Związku z 

pracodawcą. 

Mieszkanka Dąbrowy Leśnej poinformowała, że zwróci się wraz z innymi mieszkańcami z 

petycją ws zaprzestania prac wodociągowo-kanalizacyjnych przy ul. Partyzantów. 

Godz. 21.52 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 14 porządku obrad. 

Ad pkt. 15 

Interpelację, zapytania i wolne wnioski. 

Radna Magdalena Cłapińska zapytała o termin realizacji bieżni i hali pneumatycznej oraz 

poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiślanej przy Orliku. 

Radny Jerzy Serzysko zgłosił problem z parkowaniem przy ul. Warszawskiej, między ul. 

Przyłuskiego i Brukową i zaproponował zmianę organizacji ruchu aby uniknąć interwencji 

Straży Miejskiej. Zwrócił się również z prośbą o odpowiedź na piśmie dlaczego nie są 

realizowane zapisy Statutu i protokoły z obrad sesji nie są przyjmowane przez radnych na 

kolejnych sesjach. 

Radna Agnieszka Zdunek poinformowała o złożeniu interpelacji ws ul. Partyzantów. 

Radny Adam Salwowski wypowiedział się krytycznie o inwestycji na ul. Partyzantów oraz 

konflikcie związkowym w ZWiK. 
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Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak udzieliła wyjaśnień oraz poprosiła radnych aby w 

celu uniknięcia nieporozumień składali zapytania również na piśmie. 

Godz. 22.07 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 14 porządku obrad 

Ad pkt. 16 

informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

Godz. 22.08 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 14 porządku obrad 

Ad pkt. 17 

Wiceprzewodnicząca RM zamknęła obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Agata Milanowska 

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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