
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska 
Otwieram XLVI sesję Rady Miejskiej w Łomiankach VIII kadencji. Sesja zwołana jest na podstawie art. 
20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Witam przybyłych na dzisiejszą 
sesję radnych, Panią Burmistrz, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, 
przewodniczących Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli, witam dyrektorów jednostek organizacyjnych i 
dyrektora instytucji kultury, pracowników urzędu, przedstawicieli prasy, mieszkańców tu obecnych, a 
także wszystkich Państwa obecnych przed monitorami komputerów, oglądających nas dzięki 
transmisji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomianki.pl. Na podstawie art. 
20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, 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. Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na 
drzwiach wejściowych sali widowiskowej. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do systemu 
zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 14 radnych, w związku z czym jest kworum niezbędne 
do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem 
obrad został przesłany Państwu Radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. 
Informacja o sesji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Przeczytam porządek obrad: 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 zmiany 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. na rok 
2021. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska w Łomiankach" Sp. z o.o. w roku 2023. 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 zawarcie porozumienia na współfinansowanie 
zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących 
podstawą do realizacji inwestycji pod nazwą: "Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 
rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w Gminie Łomianki." 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kiełpin. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim - obręb 
ewidencyjny nr 143205_5.0005. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 61/9, 61/11 i i 
61/12, obręb 4.0003 w Łomiankach oraz nr 437/2, obręb 4.0005 w Łomiankach. 10. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 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. Czy są jakieś uwagi do wniosku o porządek obrad? Proszę, 
Radny Piotr Bartoszewski, później Pan Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie takie ogólne na sam początek, czym podyktowana 
jest zmiana mojego miejsca na sesji? Czym jest podyktowane to, że zostałem przesadzony od klubu, 
od swoich kolegów z klubu?  
Kolejny mówca 
Osobista prośba Pana Radnego. Prosił Pan, żeby Pana w takim miejscu usadzić, żeby Pan był 
widoczny, twarzą do mieszkańców.  



Kolejny mówca 
Proszę sobie w takim razie wrócić do tej sesji, na której o tym mówiłem, mówiłem o tym nie 
personalnie o sobie tylko, że jestem tyłem do mieszkańców, ale o tym, że część radnych siedzi tyłem i 
jest to możliwe, żeby tak wszystkich posadzić, żeby każdy mógł siedzieć przodem do mieszkańców. 
To, co się teraz stało, mam wrażenie, że to ma na celu tylko jakoś właśnie osłabić nasz klub na tej 
sesji po to, żeby przepchnąć to, co macie Państwo zamiar przepchnąć. Tak to odbieram, jestem 
przesadzony tylko ja i tylko ja z dala od swojego klubu.  
Kolejny mówca 
Pani Radny, wezmę pod uwagę Pana uwagi i rozważymy inną możliwość tak, żeby był Pan 
zadowolony. Proszę bardzo, Pan Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Trzy słowa komentarza co do tego rozwiązania lokalnego. Rozsądniejszym by było jednak, od 
jakiegoś czasu dzieją się roszady z przesadzaniem, dobrze żeby był jakiś klucz, żebyśmy znali ten klucz 
przesadzania, usadzania. Ja już na trzecim miejscu siedzę i nie wiem też z jakich powodów, i pozostali 
radni też bardzo często się zmieniają. Rozsądniejszym by było zamontować może drugą kamerę 
gdzieś tutaj, żeby obejmowała lub tamtą przestawić w inne miejsce i to wtedy byłoby rozwiązanie 
takie docelowe. Ale ja chciałem o czym innym, brakuje mi w porządku obrad od jakiegoś czasu 
punktu - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji czy z poprzednich sesji. Protokoły są tworzone, a 
zgodnie ze statutem, zapis jest w obowiązującym statucie: "§ 11. Protokół z sesji musi wiernie 
odzwierciedlać jej przebieg, a w szczególności powinien zawierać odnotowanie przyjęcia protokołu 
poprzedniej sesji w protokole." Dalej: "Prowadzący sesję podpisuje protokół po jego przyjęciu przez 
Radę." To jest również § 11. pkt 6. Pkt 7. "Do protokołu, przed jego zatwierdzeniem, radni mogą 
zgłaszać poprawki lub uzupełnienia, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady 
po wysłuchaniu protokolanta, ewentualnie po przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji." Od jakiegoś 
czasu zatraciliśmy ten punkt, jest systematycznie nie wstawiany do porządku obrad, chociaż zapisy 
obowiązującego statutu tego wymagają. Kolejne jest, że na poprzedniej sesji ja się zwróciłem chyba 
w sprawach różnych, żeby taki protokół z sesji był na kolejnej sesji już przedstawiony z poprzedniej 
sesji, czego też nie ma, dziękuję. Może kilka słów w tej materii jak ten temat zostanie rozwiązany? 
Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Radny, od momentu, kiedy obrady sesji są transmitowane i 
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również po licznych szkoleniach, a 
przynajmniej dwóch, w których Państwo braliście udział, zdecydowałam, że protokoły z sesji będą i 
będziecie Państwo informowani o przyjęciu protokołów z sesji. Pamiętajmy o tym, że wskazując 
przepisy w akcie prawa miejscowego musimy mieć na uwadze, że uchwała ustrojowa jest aktem 
wyższej rangi od uchwały aktu prawa miejscowego, czyli od statutu. w nowym statucie pracujemy 
nad tym żeby protokoły, w związku z obowiązkiem nagrywania sesji, transmitowania i utrwalania za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również to, że na BIP-ie jest informacja, jest 
transkrypcja z sesji, nie ma powodu, żebyście Państwo przyjmowali protokół. Proszę, zadałam 
pytanie Państwu czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę o informację. Panie Radny Jerzy 
Serzysko, ja bardzo proszę o informacje dotyczące wniosku o porządku obrad, o tym, co Pan chce 
mówić, podyskutujemy, jeżeli chce Pan mówić o protokołach, przy wolnych wnioskach.  
Kolejny mówca 
A możliwość odpowiedzi?  
Kolejny mówca 
Czy są jakieś uwagi, wnioski do porządku (...)  
Kolejny mówca 
Ja nie mogę jako ad vocem przedstawić swojego stanowiska w tej materii?  
Kolejny mówca 
Oczywiście poproszę Pana o wypowiedź w tej sprawie wtedy, kiedy będzie to w punkcie 
odpowiednim, czyli wolne wnioski i zapytania radnych.  



Kolejny mówca 
Dobrze, dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Wrócimy do tematu. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Może zanim przejdziemy do 
procedowania, poproszę Panią Burmistrz o odczytanie informacji z analizy oświadczeń majątkowych 
pracowników urzędu oraz jednostek pomocniczych, co jest przepisem obowiązkowym, a następnie 
przejdziemy do porządku obrad.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, wykonując dyspozycję art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym informuję, że w roku 2021 oświadczenia majątkowe złożyły 33 osoby. 
Wszystkie oświadczenia, zarówno za rok 2020, jak i za 2021 wpłynęły w terminie. W przypadku 
oświadczeń majątkowych za rok 2020 dane zawarte w oświadczeniach były porównywane z 
załączonymi zeznaniami podatkowymi. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy następujące odpowiedzi z 
urzędów skarbowych: Jedno pismo z Urzędu Skarbowego w Legionowie - brak uwag. Jedno pismo z 
Urzędu Skarbowego w Legionowie - w oświadczeniu złożonym za rok 2020 przez Panią Agatę 
Burawską, w części A pkt 10 brak stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku. Jedno pismo z 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek - w oświadczeniu złożonym według stanu majątkowego na 
dzień 1 marca 2021 przez Panią Izabelę Grochowską, w części A nie podano nazwiska rodowego. W 
pkt 2 podpunkt 4 wystąpiła rozbieżność powierzchni działki w stosunku do danych zawartych w 
księdze wieczystej. W pkt 1, pkt 2 podpunkt 1, 2 i 4, pkt 9 i pkt 10 nie określono przynależności 
poszczególnych składników majątku i zobowiązania do majątku odrębnego, bądź do majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową. W pkt 10 nie określono na jaki cel został zaciągnięty 
kredyt oraz podano jedną kwotę zobowiązania, co utrudnia weryfikację czy jest to wartość 
początkowa zobowiązania, czy stan zadłużenia na dzień złożenia oświadczenia. Brak kwoty 
początkowej lub kwoty kredytu do spłaty. W części B nie podano adresu nieruchomości z pkt 2 
podpunkt 4, ponadto nie wykazano udziału w garażu oraz udziału w gruncie i działce. Wpłynęło 
jedno pismo z Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim - nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Jedno pismo z Urzędu Skarbowego w Ostrołęce - nieprawidłowości nie stwierdzono. Jednocześnie 
informujemy, że osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych uczulimy, aby 
przekazywane oświadczenia wypełniane były w sposób kompletny oraz aby ich treść nie budziła 
wątpliwości co do rzetelności wykazywanych danych. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję Pani Burmistrz. Przechodzimy do procedowania. Przechodzimy do punktu 2 i 3 porządku 
obrad. Proszę Panią Skarbnik Hannę Dąbrowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmian w budżecie, po czym będziemy oddzielnie 
głosować pkt 2 i pkt 3. Bardzo proszę Pani Skarbnik.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Państwu, omówię najpierw zmiany w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 
Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zarówno dochodów jak i wydatków. Po stronie dochodów 
zwiększa się dochody o kwotę 1063674 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 563674 zł i 
dochody majątkowe zwiększa się o 500000 zł. Jeżeli chodzi o dochody bieżące, to tutaj zwiększamy 
kwotę 57723, są to wpływy z rozliczenia rekompensaty wypłaconej Spółce "Komunikacja Miejska w 
Łomiankach" za rok 2020. I zwiększamy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
prawnych o kwotę 505951 zł. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to w dochodach majątkowych 
zwiększamy te dochody o 500000 zł i jest to dotacja na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa ul. 
Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą w Gminie 
Łomianki". Gmina Łomianki podpisała umowę o dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
właśnie na to zadanie, cała wartość zadania i tego dofinansowania wynosi kwotę 1408872,25 zł. 
Zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022, z czego w roku 2021, zgodnie z umową z 
wykonawcą, zadanie to będzie realizowane na kwotę 500000 zł, pozostała kwota z tego 
dofinansowania będzie wykorzystana w roku 2022 i wejdzie do budżetu jako niewykorzystane środki. 



Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki budżetu wzrastają o kwotę per saldo 1063674 zł. Wydatki bieżące 
zwiększają się o kwotę per saldo 962977 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to wśród wydatków bieżących 
wzrastają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153000 zł, wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych zmniejszają się o kwotę 103997,15 zł, dotacje na zadania bieżące 
zwiększają się o kwotę 913998,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o 24 zł. 
Natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę per saldo 100697 zł i wśród wydatków 
majątkowych zwiększają się wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 
299000, jest to wydatek przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Gminnej 
"Komunikacja Miejska w Łomiankach". Wśród wydatków bieżących zmian dokonuje się w dziale 600, 
tutaj zmniejsza się wydatki o kwotę 278231 zł i w rozdziale 60004 zmniejszamy wydatki o kwotę 
241231 zł w związku ze zmniejszoną liczbą wozokilometrów wykonywaną przez Spółkę Gminną KM w 
Łomiankach i są to linie wewnętrzne. W związku z powyższym, że zmniejszyła się ilość 
wozokilometrów, dokonujemy zmian w ramach umowy o wypłatę rekompensaty na rok 2021. W 
rozdziale 695 zmniejsza się wydatki o 37000, to zmniejszenie spowodowane jest tym, że został 
unieważniony przetarg na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy 
Łomianki - SUMP, oferty, które zostały złożone przez wykonawców, znacznie przekraczały środki, 
które gmina miała zaplanowane w budżecie oraz partnerzy tego porozumienia. Zmiany dokonuje się 
również w dziale 720 - Informatyka, tutaj zwiększa się kwotę 844 zł z przeznaczeniem na zakup 
pozostałych usług. W dziale 750 - Administracja Publiczna, dokonuje się zmian w rozdziale 75023 - 
Urzędy Gmin i tu zwiększa się wydatki o 10774 zł, które przeznacza się na bieżące funkcjonowanie 
urzędu. W rozdziale 75085 dokonuje się zmian w związku z realizacją zadań w zakresie wspólnej 
obsługi jednostek samorządu terytorialnego i tutaj te wydatki zwiększają się o kwotę 200000 zł, 
którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 75095 zmniejsza się z 
kolei wydatki o 717,5 zł, to zmniejszenie wynika z wniosku złożonego przez Sołectwo Dziekanów 
Bajkowy w ramach funduszu sołeckiego. W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne, tutaj również 
zmniejsza się wydatki o kwotę 24 zł i to zmniejszenie również wynika z wniosku złożonego przez 
Sołectwo Dziekanów Bajkowy w ramach funduszu sołeckiego. W dziale 801 wydatki zwiększa się o 
kwotę per saldo 878810,70 zł i tutaj zmiany są w rozdziale 80101, gdzie zwiększa się wydatki o 
153610,70 zł i środki te przeznacza się w kwocie 145000 na dotacje dla jednostek niepublicznych, 
natomiast pozostała kwota zwiększeń dotyczy funduszu sołeckiego, są to złożone wnioski przez 
Sołectwo Dziekanów Bajkowy. Natomiast w rozdziale 80103 - Oddziały Przedszkolne, tutaj zwiększa 
się wydatki o 14000, tą kwotę przeznacza się na dotacje dla niepublicznych oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększamy wydatki o 
kwotę 438000 zł, również tutaj przeznaczenie na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 
309000 zł, poza tym zwiększamy dotacje dla innych gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do 
przedszkoli niepublicznych o kwotę 53000 zł, jak również zwiększamy środki na zwrot wydatków 
poniesionych przez inne gminy na dzieci z Łomianek, które uczęszczają z kolei do przedszkoli 
publicznych i to jest kwota 76000 zł. W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, 
tutaj dla jednostek niepublicznych zwiększamy środki na dotacje w kwocie 33000 zł. W rozdziale 
80113 - Dowożenie uczniów, tutaj z kolei zmniejszamy wydatki o 81400 w związku z rozstrzygniętym 
przetargiem na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022. W rozdziale 80149, rozdział ten 
dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, i tutaj 
zwiększa się wydatki o 91000 na dotacje dla jednostek niepublicznych. I w rozdziale 80150, również 
jest to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 
szkołach podstawowych, i tu na dotacje dla jednostek niepublicznych zwiększamy kwotę 230000 zł. 
Poza tym, w rozdziale 80153 dokonujemy przesunięć pomiędzy paragrafami, dotyczy to dotacji na 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ze szkół niepublicznych przesuwamy do szkół 
publicznych niewykorzystane środki. W rozdziale 851 - Ochrona zdrowia, tutaj dokonujemy 
przesunięć między paragrafami i zwiększamy wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego 
o kwotę 9700 zł. W rozdziale 900 - Gospodarka komunalna, wydatki zwiększają się o kwotę 
140980,80 zł. Zmiany następują w rozdziale 90003 i tutaj zmniejszamy wydatki o 101733 zł, są to 



oszczędności wynikające z rozstrzygniętego przetargu w kwocie 101150 i środki w ramach funduszu 
sołeckiego Sołectwa Dziekanów Bajkowy 583 zł. W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza 
atmosferycznego, tutaj na wniosek Sołectwa Dziekanów Bajkowy również są przesuwane środki na 
poprawę bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości 
powietrza. W rozdziale 915 zwiększamy wydatki o per saldo 280000 z czego 300000 przeznacza się 
na oświetlenie ulic, natomiast 20000 w tym rozdziale zmniejsza się i przenosi się na inne wydatki 
również zgodnie z wnioskiem Sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach funduszu sołeckiego. W 
rozdziale 995 - Pozostała działalność, tutaj zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane, zgodnie z wnioskiem ICDS-u środki w kwocie 47000 zł przenosi się na zwiększenie 
wydatków na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych. W dziale 921 - Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego, tutaj zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10540 zł. W rozdziale 92105 - 
Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki na 39460 zł również z wnioskiem 
Sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach funduszu sołeckiego, a także środki Sołectwa Łomianki 
Dolne, zgodnie z wnioskiem tego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Poza tym zmniejsza się 
wydatki o 20000 zł, które przenosi się na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury. W rozdziale 92109 
- Domy i ośrodki kultury, tu zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury o 50000, z czego 
właśnie 20000 to jest z przesunięcia z rozdziału 92105, zwiększanie dotyczy dotacji podmiotowej 
między innymi na organizację Dnia Seniora i Mikołajek dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli 
chodzi o wydatki majątkowe, to zwiększają się o kwotę per saldo 100697 zł, z tego na wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego zwiększają się o kwotę 299000, a wydatki inwestycyjne i 
zakupy inwestycyjne zmniejszają się o kwotę per saldo 198303 zł. W ramach wydatków majątkowych 
wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki Komunikacja Miejska, te 299000 zł, 
przeznacza się na finansowanie inwestycji, która będzie polegała na częściowym utwardzeniu placu 
postojowego na terenie bazy Komunikacja Miejska w Łomiankach. W drogach publicznych dokonuje 
się zmian na zadaniu 2016/04 - przebudowa ul. Wspólnej, tutaj zmniejsza się wydatki o 19540 zł, 
tutaj została podpisana już umowa poniżej kwoty planowanej i oszczędności przenosi się na inne 
zadania. W zadaniu 2016/12 - kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach, 8 kwartał, 
jest to kwartał ulic: Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa i Warszawska, w 2021 zmniejsza się plan 
wydatków o kwotę 279623 zł, w ramach tego zadania była planowana przebudowa ul. Porzeczkowej, 
ale w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawców znacznie przekraczała 
środki zarezerwowane w budżecie, przesuwa się na kolejny rok to zadanie. W dziale 700 - 
Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70005 zadanie 2015/27 - pozyskanie gruntów pod inwestycje 
gminne, tutaj zwiększa się wydatki o kwotę 2460, ta zmiana wynika z wniosku złożonego przez 
Sołectwo Łomianki Dolne w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwo te środki chce przeznaczyć 
na pokrycie kosztów notarialnych, zakupu lub przekazania nieruchomości na terenie sołectwa, 
przeznaczonych pod drogi gminne. W dziale 720 na zadaniu 2021/31 - zakup nowego zasilacza 20 kva 
3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej, tutaj zmniejsza się wydatki o kwotę 844 zł w związku z 
tym, że zostało zadanie już zakończone i rozliczone, oszczędności się przenosi na inne zadania. W 
dziale 750 zadanie 2021/40 - wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie 
zasilania elektrycznego do budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej, tutaj 
również powstały oszczędności na zadaniu w kwocie 10774 zł, zmniejsza się te wydatki i przenosi na 
inne zadania. W dziale 900 - Gospodarka Komunalna, zmniejsza się plan wydatków na dotacje w 
ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody o kwotę 42476 zł w związku z tym, że zakończył się 
nabór wniosków na rok 2021, pozostała ta kwota nie wykorzystana. Na zadaniu 2015/18 - 
modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki oraz budowa nowego 
oświetlenia dróg i placów gminnych, tutaj zwiększa się wydatki o 140000 zł, środki te przeznacza się 
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oświetlenie uliczne ulic Dziekanowa 
Bajkowego w kwocie 120000, poza tym w ramach tego zadania, na wniosek Sołectwa Dziekanów 
Bajkowy, również tworzy się tutaj w ramach tego funduszu sołeckiego, dla Dziekanowa Bajkowego, 
nowe przedsięwzięcie, na które to sołectwo przeznacza kwotę 20000 zł i te środki mają być 
wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej dla obszaru Dziekanowa Bajkowego. Zadanie 



2015/20 - budowa i modernizacja punktów rekreacyjno-sportowych, tu na wniosek Sołectwa Kiełpin 
dokonuje się zmian między przedsięwzięciami w ramach tego zadania, gdzie sołectwo zmniejsza 
środki na przedsięwzięciu poszerzenia oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie, natomiast 
zwiększa, tworzy nowe przedsięwzięcia - organizacja miejsca aktywności lokalnej dla mieszkańców 
Sołectwa Kiełpin i w ramach tych przedsięwzięć przesuwają kwotę 35000 zł. Budowa hali 
pneumatycznej na terenie ICDS - zadanie 2019/09, oszczędności powstałe na tym zadaniu w kwocie 
9506 zł przesuwa się na inne zadania. I ostatnie zadanie - przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy 
ul. Staszica, zadanie 2021/22, tutaj zwiększa się wydatki o kwotę 22000 zł i przeznacza się na 
wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu obrzeży części bieżni oraz wymiany 
nawierzchni boiska do siatkówki na przepuszczalną. I to są wszystkie zmiany, które dotyczą zmian w 
uchwale budżetowej.  
Kolejny mówca 
Pani Skarbnik, bardzo proszę również WPF.  
Kolejny mówca 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030 związane są ze 
zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym zarządzeniami burmistrza oraz wynikające ze 
zmian w uchwale budżetowej. W WPF-ie dochody w 2021 zwiększają się o kwotę 1283620,70 zł, z 
czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 783620,70 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z 
podatku dochodowego od osób prawnych zwiększają się o kwotę 505951 zł, zwiększają się również 
dochody z dotacji środków przeznaczonych na cele publiczne o kwotę 219946,70 zł i oraz pozostałe 
dochody, które zwiększają się o 57723 zł. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to w WPF-ie zwiększają 
się o kwotę 500000 z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje, 500000 się zwiększają dochody. 
Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1283620,70 zł, wydatki bieżące 
zwiększają się o 182923,70 zł, zwiększają się również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane o kwotę 293941,88 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 100697 zł z czego 
inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszają się kwotę 198303 zł. W 2023 zmniejszają się o kwotę 
400000 zł oraz zmniejszają się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne o kwotę 42476 zł w roku 2021, natomiast w 2023 zwiększają się o kwotę 13161 zł. 
Przychody pozostają bez zmian, rozchody pozostają bez zmian, deficyt pozostaje bez zmian. 
Zmniejsza się nadwyżka operacyjna o kwotę 399303 zł, o taką samą kwotę zmniejsza się 
skorygowana nadwyżka operacyjna. Nieznacznie zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań i tak: 
zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2021 o 0,29%, zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań w latach 2020-2024 liczone do planu o 0,10 w latach 2026-2028 zmniejsza się o 0,04. 
Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, który liczony jest w oparciu o wykonanie i tak: w 
2022 zmniejsza się ten wskaźnik o 0,10%, w 2023 o 0,09, w 2024 o 0,10, w 2026 o 0,04, w 2027 o 
0,05 i w roku 2028 zmniejsza się o 0,04. Zmiany występują również w wybranych kategoriach 
finansowych, które dotyczą wydatków objętych limitem i tak limity w 2021 roku zmniejszają się o 
kwotę 457555 zł, w 2022 zwiększają się o 337000, w 2023 zwiększają się o 13161 zł, z tego wydatki 
bieżące objęte limitem zmniejszają się w 2021 o 578392 zł, w 2022 ma 337000. Majątkowe z kolei 
zwiększają się w 2021 o 120837 zł i w roku 2023 zwiększają się o kwotę 13161 zł. W załączniku 2, w 
wykazie przedsięwzięć, zmiany następują zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach 
majątkowych. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, tutaj zmiana następuje na 
przedsięwzięciu: "Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu 
zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki" i tak tu zmniejszają się łączne nakłady finansowe 
o 241392 zł, o taką samą kwotę zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok i o tą kwotę zmniejsza się 
limit zobowiązań. Kolejne przedsięwzięcie to: "Opracowanie planu zrównoważonej mobilności 
miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP" i tutaj w 2021 następuje zmniejszenie limitu o 37000, 
natomiast w 2022 zwiększa się limit o kwotę 37500 zł. Kolejne przedsięwzięcie: "Odwodnienie ulic, 
modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie", tutaj w 2021 roku zmniejsza się limit wydatków 
o 300000, natomiast zwiększa się limit wydatków w 2022 o 300000 zł. Wydatki majątkowe objęte 
limitami, tutaj dokonuje się zmian na przedsięwzięciu: "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w 



kwartałach ulic, 8 kwartał: ulica Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska" i 2021 zmniejsza się 
limit o kwotę 279000 zł, o taką samą kwotę zmniejszają się łączne nakłady finansowe i o taką samą 
kwotę zwiększa się limit zobowiązań. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy 
Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych, tu zwiększa się łączne nakłady 
finansowe do 140000 zł, o taką kwotę zwiększa się limit wydatków w 2021 i o taką kwotę zwiększa 
się limit zobowiązań. Przebudowa ul. Wspólnej, tutaj zmniejsza się limit wydatków w 2021 o 19540 zł 
i o taką kwotę zmniejszają się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Realizacja błękitno-
zielonej infrastruktury na terenie Gminy Łomianki, tu zmniejsza się limit wydatków w 2022 o 200000 
zł, zmniejsza się łączne nakłady o tą kwotę i limit zobowiązań. "Modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400 w Gminie Łomianki", tutaj 
zwiększa się łączne nakłady finansowe o 13161 zł i o taką kwotę zwiększa się limit wydatków w roku 
2023, czyli o 13161 zł. Zmiana na tym przedsięwzięciu wynika ze złożonego pisma przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z wnioskiem o zwiększenie dotacji, zostały otwarte oferty w 
przetargu i do kwoty zabezpieczonej na zadaniu brakuje kwoty 19741 zł, żeby można było zakończyć 
to postępowanie przetargowe. I to zwiększanie ma dotyczyć roku 2023, w związku z tym, że na 
terenie Gminy Łomianki jest większa część tego wału, to tutaj proponuje się u nas zwiększenie kwoty 
13161, to by stanowiło 2/3 brakującej kwoty, pozostałą kwotę by zarezerwowała Gmina Czosnów. I 
ostatnie przedsięwzięcie, na którym są dokonywane zmiany - "Budowa nowego budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych", to zadanie, przedsięwzięcie wpisuje się do WPF-
u z okresem realizacji na lata 2021-2022, ustala się łączne nakłady w kwocie 480000, ustala się limit 
wydatków na 2021 w kwocie 280000 i ustala się limit wydatków w 2022 w kwocie 200000 oraz 
ustala się limit zobowiązań w kwocie 480000 zł. Są to wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2023. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie projektów uchwał. Bardzo proszę Pana Mateusza Krogulca 
- Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii komisji w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i oddzielnie w sprawie zmian w budżecie.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Pani Przewodnicząca, szanowni radni, mieszkańcy. Jeśli chodzi o Komisję Budżetową, to 
było dwóch radnych obecnych i dwóch radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu oraz 
za pozytywnym zaopiniowaniem WPF-u. No i to tyle, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie 
widzę. Wobec braku chętnych do zabrania, o, przepraszam bardzo, Pani Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
Ja tylko krótkie pytanie, przypomnę, że na Komisji Budżetowej pytałam Panią Skarbnik o dotacje dla 
organizacji pozarządowych w kwocie tam ponad 9500 jeśli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
czy była to zapisana dotacja na jakieś konkretne zadanie i dla konkretnej organizacji, czy tylko po 
prostu kwota na ewentualne granty czy inne działania?  
Kolejny mówca 
Została złożona oferta w ramach małych dotacji na zadanie "Warsztaty kreatywne - Wytwórnia 
Pomysłów".  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radna Magdalena Cłapińska.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry, dziękuję bardzo za głos. Ja mam pytanie czy w sprawie budżetu teraz mogę złożyć 
wniosek, czy będziemy głosować nad WPF-em?  
Kolejny mówca 
Będziemy głosować według kolejności, najpierw nad WPF-em, później zmiany w budżecie. Czy 
jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu 



zarządzam głosowanie kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030. Kto z Państwa Radnych jest 
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radny Grzegorz Bryk i Radny Mateusz Krogulec.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem zgłosić, nie ma mnie jeszcze chyba w kworum. Jestem? Bo wyświetla mi się, że nie ma 
mnie.  
Kolejny mówca 
Jest Pan, Biuro Rady informuje.  
Kolejny mówca 
Nie, jest alert cały czas.  
Kolejny mówca 
W takim razie Panie Radny proszę zgłosić do protokołu i będziemy usterkę poprawiać.  
Kolejny mówca 
Więc jestem za.  
Kolejny mówca 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 18 głosów za, brak głosu 1, nieobecnych 3. Rada podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030. 
Przechodzimy do kolejnej uchwały. Proszę Państwa, wyświetlił się prawidłowy wynik na panelu. 
Jeszcze raz powtarzam wyniki głosowania, za tamte przepraszam. 14 głosów za, 2 przeciw, 1 
wstrzymujący się. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łomianki na lata 2020-2030. Przechodzimy do (...)  
Kolejny mówca 
No ja chciałem zwróć uwagę na to, że teraz chciałem podejrzeć wyniki i nie widać imiennie jak kto 
zagłosował. Znaczy no mamy sesję gdzie będziemy podatki podwyższać, więc dobrze (...)  
Kolejny mówca 
Panie Radny, na pewno wszystkie głosowania są jawne. Widzimy tu jakąś usterkę, dziękuję bardzo za 
uwagę. Proszę, może panie z Biura Rady wyjaśniają i jeżeli trzeba powtórzą. To bardzo proszę w 
takim razie Panią z Biura Rady o odczytanie kto głosował w jaki sposób. Już widzę, że też się nie uda? 
No to niedobrze.  
Kolejny mówca 
Jest napisane wyniki głosowania nieimiennego, więc możliwe, że zostało wprowadzone jakoś źle po 
prostu do systemu.  
Kolejny mówca 
Momencik, będziemy wyjaśniać. Głosowanie jest jawne.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, może 5 minut przerwy zróbmy, żeby na spokojnie można było to wyjaśnić.  
Kolejny mówca 
Oczywiście proszę Państwa, 5 minut przerwy, będziemy wyjaśniać sprawę i na pewno doprowadzimy 
do stanu prawidłowego. Będziemy musieli powtarzać głosowanie i przypominam, nie jest to 
reasumpcja głosowania, Głosowanie wynika z tego, powtórne, z powodu błędu technicznego, było 
wyłączenie jawności głosowania, co jest niezgodne z ustawą i o jawności głosowania może uchwałą 
podjąć rada. Ale ja mówię, ponieważ radni wiedzą, że jest 5 minut przerwy, szanujmy czas 
mieszkańców, mieszkańcy są na miejscach i potrafili w 5 minut wrócić.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma kworum.  
Kolejny mówca 
Widzę, ja widzę i cały czas zapraszam Państwa Radnych na salę. Szanowni Państwo Radni, ogłosiliśmy 
5 minut przerwy, bardzo proszę wracać na miejsca, mieszkańcy na Państwa czekają. Szanowni 
Państwo, chciałam poinformować, zauważyliśmy, dostrzegliśmy i zidentyfikowaliśmy błąd, zawiódł 
system i było głosowanie z wyłączeniem jawności, co nie jest zgodne z przepisami, zatem powtórzyć 
musimy głosowanie i przypominam, nie jest to reasumpcja, tylko z powodu błędu technicznego.  



Kolejny mówca 
To można traktować jako reasumpcję [dźwięk niezrozumiały].  
Kolejny mówca 
Nie, to nie jest reasumpcja, z tym się absolutnie nie zgadzam, może proszę o wypowiedź Pana 
Radnego. O przepraszam, Pana Mecenasa, bardzo przepraszam.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, z definicji legalnej, to tu już spieramy się o takie szczegóły, z definicji legalnej 
wynika szanowni Państwo, że reasumpcja dotyczy sytuacji, w której mamy do czynienia z 
wątpliwością do wyniku głosowania. Natomiast tutaj, z uwagi na to kliknięcie tajności, to tak 
naprawdę Państwo nie odbyliście w ogóle głosowania, bo Rada nie wyłączyła jawności, więc takiego 
głosowania w ogóle nie ma, ale tu my się spieramy tak naprawdę tylko i wyłącznie o kwestie. Trzeba 
powtórzyć głosowanie, ponieważ Rada nie podjęła uchwały o wyłączeniu jawności głosowania, w 
związku z powyższym w takim trybie Państwo głosować nie mogliście.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
To jest nagrane, to jest Panie Radny nagrane i na pewno będzie na transkrypcji.  
Kolejny mówca 
Protokół jest dokumentem, a nie nagranie.  
Kolejny mówca 
Proszę Pana, jest transkrypcja, czyli jest coś bardziej dokładnego niż sam protokół. Bardzo proszę, 
głosujemy kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 16 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się, 
Rada podjęła uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 
2020-2030. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej? Ale chciała przecież zgłosić coś, tak, Pani? 
Właśnie. Omówiliśmy już wszystkie uchwały zatem bardzo proszę Panią Magdalenę Cłapińską o 
uzupełnienie informacji w trybie zgłoszenia się do dyskusji.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Ja chciałam wnieść zmianę w budżecie. Wnoszę o dokonanie zmian w budżecie 
Gminy Łomianki poprzez zmianę w planie wydatków w następujący sposób: zmniejszenie o kwotę 
150000 zł w dziale 600, rozdział 616, § 4270, tym samym zwiększenie o kwotę 150000 zł w dziale 
750, rozdział 75075, § 4300. Wnoszę o dokonanie tych przeniesień w związku z koniecznością 
zabezpieczenia środków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczącą organizacji wydarzeń 
dla mieszkańców Łomianek. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dział 600 to jest Transport i łączność, 
rozdział 616 to są drogi publiczne gminne, § 4270 to są zakupy usług remontowych. Dział 750 jest to 
Administracja Publiczna, rozdział 75075 to jest promocja gminy, § 4300 zakup usług pozostałych. 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, może tu jakiś porządek w dyskusji? Bo nie podoba mi się taki brak szacunku dla 
Rady.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, rozumiem, że jest to wniosek formalny? Wobec tego bardzo proszę (...)  
Kolejny mówca 
Merytoryczny.  
Kolejny mówca 
Merytoryczny, tak i głosujemy zwykłą większością głosów. Czy Państwo, czy Biuro Rady (...)  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  



Kolejny mówca 
Tak, oczywiście. Biuro Rady w międzyczasie będzie wpisywało wniosek merytoryczny. Radny Piotr 
Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Znaczy wniosek padł, natomiast żadnych argumentów ani żadnego uzasadnienia. Jeżeli taka jest wola 
Radnej to bym prosił, w imieniu innych radnych też pewnie, o to, żeby rozwinąć temat, na co, 
dlaczego, po co, żebyśmy mieli pełen obraz. I dlaczego właśnie w takim trybie, a nie wcześniej 
prawda, w ramach przygotowania kolejnej sesji, kolejne uchwały czy na przykład właśnie 
postawienie tego wniosku na Komisję Budżetową?  
Kolejny mówca 
Radna Magdalena Cłapińska.  
Kolejny mówca 
Z Przewodniczącym Komisji Budżetowej kontaktowałam się, ponieważ nie mogłam niestety 
uczestniczyć na ostatniej Komisji Budżetowej, uprzedziłam o tym wniosku, uzasadnienie już 
powiedziałam.  
Kolejny mówca 
Radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Ja mam takie pytanie, czy to jest dokładne odwrócenie tego głosowania, które mieliśmy poprzednio, 
czyli zdjęcie z promocji 150000? To na mój wniosek?  
Kolejny mówca 
Tak i uprzedzając, to nie jest reasumpcja.  
Kolejny mówca 
To ja mam pytanie do Pana Mecenasa czy można powtórnie, znaczy odwracać to, co już zostało 
przegłosowane przez Radę?  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, nie ma żadnego przepisu, który ograniczałby radnego w zakresie złożonego 
wniosku. Ja rozumiem, że na tym samym posiedzeniu Rady, w ramach tego samego cyklu 
głosowania, to byłaby rzeczywiście reasumpcja jak to Pan Radny by zapewne określił, natomiast 
mamy, jak rozumiem, kolejną, całkowicie odmienną uchwałę, w sensie inną uchwałę będącą 
przedmiotem głosowania i nie ma żadnej regulacji, która radnego pozbawiłaby prawa do złożenia 
wniosku o dokonanie zmiany, jakiejkolwiek, nawet takiej, która byłaby jakby niezgodna z wcześniej 
wyrażoną wolą Rady.  
Kolejny mówca 
Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
Dziwna rzecz się dzieje teraz widzę, bo wydaje się, że chce się wykorzystać nieobecność 3 radnych, 
którzy na poprzedniej sesji, gdzie podobny wniosek był procedowany, byli za zdjęciem tych środków, 
teraz się je chce przywrócić z powrotem. No dziwna rzecz, wydaje mi się, że powinno to być w trybie 
normalnym, na komisję powinno stanąć i powinno normalnie stanąć na sesji. Natomiast ustalenia 
Pani Radnej z Przewodniczącym komisji no to jakby tutaj to nie jest żaden tryb, żeby to mogło tutaj 
być w tym momencie procedowane.  
Kolejny mówca 
Panie Radny, nikt do Przewodniczącej nie zgłaszał swojej nieobecności na dzisiejszej sesji, zatem 3 
radnych nieobecnych, o tym dowiedzieliśmy się dopiero dzisiaj. Rozumiem, że Pani Radna o wniosku 
myślała i mówiła wcześniej na Komisji Budżetowej, czy zgłaszała do Przewodniczącego. Proszę, 
Radna Magdalena Cłapińska ad vocem.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Wniosek formalny, Radny Naftyński.  



Kolejny mówca 
Zgłaszam wniosek o przerwę w obradach do 8 listopada, do godziny 18:00. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Panie Mecenasie, proszę się ustosunkować do wniosku Radnego Michała Naftyńskiego.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, zgodnie z § 10 ust. 6 regulaminu: "Na wniosek przewodniczącego obrad, bądź 
radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym 
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji." I 7, stanowiący pewną wykładnię tego jak należy 
rozumieć przesłanki do przerwania sesji: "O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 6 można 
postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub wadliwie 
przygotowane materiały, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane 
przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie, bądź rozstrzygnięcie spraw."  
Kolejny mówca 
Dziękuję Panie Mecenasie. Nie mamy tutaj do czynienia z wadliwym przygotowaniem materiałów, 
nie mamy do czynienia z potrzebą uzyskania dodatkowych materiałów. Pani Radna Cłapińska 
wskazała z których źródeł finansowych przesunąć środki. Oczywiście niezależnie od wszystkiego 
będziemy podejmować głosowanie. Proszę o przygotowanie Biuro Rady.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Nie, przygotowujemy wniosek do głosowania. Możemy już głosować? Przerwanie obrad, pierwszy 
wniosek dalej idący. Panie Radny Naftyński, radni dopominają się o uzasadnienie, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Oczywiście, uzasadnienie jest takie, że te pieniądze już, po pierwsze Radna nie podała żadnych na co 
te pieniądze mają być przeznaczone, nie podała też żadnego uzasadnienia dlaczego, z jakich dróg 
będą zdjęte te pieniądze, no po trzecie jakby zachodzi podejrzenie, że to głosowanie zostało jakby 
specjalnie przygotowane po to, żeby wykorzystując to, że nie ma 3 radnych, którzy w poprzednim 
głosowaniu głosowali za moim wnioskiem, za zdjęcie tych 150000 z działu promocji i przeznaczenie 
ich na drogi, taki był ten mój wniosek. Teraz w związku z tym, że ten wniosek został jak gdyby, mój, 
odwrócony i ponownie trafił na obrady, ja oczekuję, że wniosek będzie głosowany wtedy, kiedy 
będzie znowu komplet radnych. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Tylko mam pytanie, czy Pan Radny Naftyński podał na jakie drogi chciałby te pieniądze przesunąć?  
Kolejny mówca 
Ale tamten był wniosek był już przegłosowany.  
Kolejny mówca 
Rozumiem. Proszę o przygotowanie panelu do głosowania.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Nie ma dyskusji, w pierwszej kolejności Panie Radny, dobrze Pan wie, że jest głosowanie wniosków. 
Ja też wolałabym dyskutować, tak. Kto z Państwa Radnych jest za tym, żeby była przerwa w sesji do 8 
listopada 2021 roku do godziny 16:00? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 5 głosów za, 11 głosów 
przeciw, Rada nie przyjęła wniosku w sprawie przerwania sesji do 8 listopada 2021 roku do godziny 
16:00. Bardzo proszę, głosujemy wniosek merytoryczny Radnej Magdaleny Cłapińskiej.  
Kolejny mówca 
Dyskusja powinna być w sprawie tego wniosku.  
Kolejny mówca 
Ale którego wniosku?  



Kolejny mówca 
Nie było, w sprawie budżetu i wniosku. Oczywiście dyskusja została przerwana poprzez wniosek 
formalny.  
Kolejny mówca 
Dyskusja już była.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, w zgłoszeniu do dyskusji jest Pan Radny Mateusz Krogulec, Piotr Bartoszewski, 
Jerzy Serzysko, na liście jeszcze przed złożonym wnioskiem formalnym.  
Kolejny mówca 
Dobrze. Radny Mateusz Krogulec.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry ponownie. Do informacji szanownych Radnych i zebranej publiczności, ja dowiedziałem 
się o tym dopiero dzisiaj i jedynie się upewniłem, że jest to zmiana nie powodująca deficytu czy 
zmian w WPF-ie i po prostu radni wyrażają teraz swoją opinię na ten temat. Przy okazji chciałbym 
zaapelować do Pana Radnego Naftyńskiego, żeby pamiętał, że nie jesteśmy na, nie wiem, jakimś 
zlocie coachów, tylko na posiedzeniu organu i w dobrym stylu po prostu obradujmy, to tylko tyle 
chciałem powiedzieć. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny mówca 
To, co powiedział radny jeszcze tym bardziej wskazuje na to, że ten wniosek nie powinien paść 
dzisiaj, bo Przewodniczący komisji dowiedział się o tym dziś. Z uwagi na fakt, że to już było 
procedowane na jednej sesji, to wypadałoby przynajmniej, żeby to przeszło przez komisję, było 
omówione i w dobrym tonie byłoby, żeby to w zwykłym trybie szło, taki wniosek. Ja wrażenie mam 
takie, że ostatnio wykorzystuje się różne nieobecności, różne sytuacje, a to sesja w wakacje na 
koniec z jakimiś ważnymi sprawami, a to dziś nie ma kilku radnych, którzy pewnie byliby przeciw, to 
pada wniosek i tak dalej, i tak dalej, takich przypadków można by mnożyć. My mówiliśmy o tym już 
jakiś czas temu, żeby nie bawić się w rozgrywki polityczne, tylko żeby działać dla Łomianek, no 
widzimy drodzy Państwo co tu się dzieje, rozgrywa za rozgrywką. I ten wniosek pewnie też przejdzie, 
tak samo jak i dzisiejsza uchwała o podwyższeniu tych podatków. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radna Magdalena Cłapińska. Jeszcze raz przypominam Panie Radny, przewodnicząca nie wiedziała, 
że 3 radnych będzie dzisiaj nieobecnych na sesji, warto byłoby takie informacje zgłaszać.  
Kolejny mówca 
Ale radna, która zgłasza wniosek, teraz to widzi i teraz zgłasza ten wniosek.  
Kolejny mówca 
Radna Magdalena Cłapińska ad vocem.  
Kolejny mówca 
Panie Radny, ja nie mam pewności jak nawet radni obecni będą głosować za jakimkolwiek 
wnioskiem, czy moim, czy jakimkolwiek innym, więc proszę tutaj tego argumentu akurat nie 
wysuwać. Jeśli chodzi o dyskusje na komisjach, to nawet jeśli jesteśmy na nich obecni i są te 
dyskusje, to później one tak samo się pojawiają na sesjach Rady, nawet jeszcze większe, więc tego 
argumentu też bym pewnie pominęła. Niestety nie mogłam być obecna na Komisji Budżetowej, a 
jeśli chodzi o ten mój wniosek, ja go już planowałam jakiś czas temu, zresztą Panu też przez telefon 
kiedyś o tym mówiłam. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Tak jak tutaj padł przed chwilą apel żebyśmy obradowali w dobrym stylu, ja się przyłączam do tego 
apelu w całej rozciągłości, a zauważyłem, że w ostatnim czasie ten styl jakby był trochę zatracany. 
Przykład - brak protokołów z posiedzeń sesji czy głosowania w stylu jak poprzednia sesja była przy 



braku kworum. Kolejny, tutaj temat bardzo kontrowersyjny, który raz już był głosowany, 
niespełnienia procedur, czyli przedstawienia tego kontrowersyjnego wniosku na komisję, wrzucenia 
go w ostatniej chwili w trybie takim jakimś dziwnym, żeby wprowadzać zmiany do projektu budżetu 
na sesji. To jest ewenement, stosowało się go, ale ogłaszało się przerwę w obradach, Pani Skarbnik 
przygotowywała kolejne dokumenty jakie te zmiany będą miały skutki finansowe we wszystkich 
tabelach i zapisach, a tak, z kapelusza wyjmujemy królika, rzucamy i głosujmy teraz, bo tak jest 
najwygodniej. Także apeluję jeszcze raz do świadomości i uczciwości, nie róbmy swojego rodzaju, no 
może manipulacja to jest za duże słowo, ale takich zachowań niezgodnych z procedurami. Są 
procedury przyjęte w statucie, w ustawie i stosujmy się do nich i będziemy wtedy spokojni. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Szanowny Panie Radny, o protokołach jeszcze będziemy rozmawiać dzisiaj w drugiej części sesji, bo 
jest o czym. Mam tutaj na myśli 13 protokołów, których Pan nie przygotował jako przewodniczący 
komisji, a jest to Pana obowiązkiem, ale to o tym będziemy rozmawiać w wolnych wnioskach. 
Natomiast nie bardzo rozumiem i proszę mi powiedzieć kiedy przewodnicząca prowadziła 
głosowanie jak nie było kworum? Bo tak Pan przed chwileczką powiedział. Kiedy to było? 
Przewodnicząca (...)  
Kolejny mówca 
Może to zostawimy też na kolejny punkt, w sprawach różnych, dobrze?  
Kolejny mówca 
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie? Ale to już jest zarzut bardzo poważny. Prowadziła 
przewodnicząca głosowanie i nie było kworum? I Pan o tym wiedział i nie zgłosił tego, tylko zgłasza 
po paru tygodniach? Proszę Państwa, przechodzimy do następnych. Pan Radny Naftyński.  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca, powiedziała Pani kilka słów, może ja ad vocem?  
Kolejny mówca 
To ja najpierw uzupełnię wypowiedź Radnego Serzysko, chciałem powiedzieć, że zostało to 
zgłoszone, osobiście wysłałem list polecony do 3 organów i zostało to zgłoszone, także to nie jest 
kwestia, że nie zostało zgłoszone Pani Przewodnicząca. Natomiast ja się chciałem wypowiedzieć w 
sprawie bardziej zasadniczej, bo wydaje mi się, największym problemem szanowni Państwo jest to, 
że dział promocji jest workiem, z którego są rozdawane pieniądze na różne rzeczy w gminie. Nie 
mamy opracowanej tak naprawdę żadnej strategii dotyczącej promocji Łomianek, nie wiemy po co 
promujemy te Łomianki, chcemy żeby się tutaj więcej ludzi sprowadzało, czy może chcemy żeby tutaj 
pojawiały się jakieś przedsiębiorstwa? Nie widzimy celowości. Ten dział promocji po pierwsze wydaje 
mało rzetelną gazetę, biuletyn przepraszam, który pokazuje jednostronnie rzeczywistość w 
Łomiankach i jest dla mnie organem, moim zdaniem, organem politycznym i to jest najbardziej mi 
przeszkadzająca rzecz. Natomiast dział promocji, z jego budżetu są finansowane różne wydarzenia w 
Łomiankach, nie rozumiem dlaczego te pieniądze nie mogą być bezpośrednio przekazane do tych 
organizacji, czy organów, nie mogą być przeznaczone różnym stowarzyszeniom, nie mogą radni tego 
zrobić, nie mogą na przykład przekazać pieniędzy na Dom Kultury, czy Centrum Kultury jeśli jest taka 
potrzeba, tylko musi to robić Pani Burmistrz z budżetu, który się nazywa promocja. I dla mnie 
najlepszym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę zostawienie na dziale promocja 20000 na kawę i 
paluszki, i Pani Burmistrz niech sobie dysponuje tym pieniędzmi, natomiast pieniądze, które są 
przekazywane na bardzo konkretne wydarzenia, powinny być przekazywane przez radnych. I 
rozumiem, że tutaj Radną Cłapińską, która, domyślam się, że są pewne wydarzenia, które powinny 
się odbyć, natomiast one się powinny, zgadzam się absolutnie, one się powinny odbyć, ale one się 
powinny odbyć poza działem promocji. I to jest moim zdaniem ogrywanie nas jako Rady, nie 
pierwszy raz widzę, to jest słabe tak, słabe. Natomiast jeszcze mam, jak już jestem przy głosie, do 
Pana Radnego Krogulca, no każdy styl ma jaki ma, Pan ma też swój, może nienajlepszy też, moim 
zdaniem, ale no cóż, no jeśli Pan uważa, że Pan jako przewodniczący może na ucho wysłuchać 
informacji o wniosku i samodzielnie stwierdzić, że wniosek jest ok i nie trzeba, on nic nie zmienia. 
Przypominam Panu, że Pan kieruje komisją, nie ma funkcji jednoosobowego podejmowania takich 



decyzji, Pan już pokazał się, że podnosi Pan takie rzeczy i podejmuje Pan decyzje. Z koleżanką 
Agnieszką Zdunek tak samo było, że Pan stwierdził, że ten wniosek nie nadaje się do głosowania i 
sam samodzielnie Pan podjął decyzję, że go Pan nie będzie głosował w komisji, więc to może do Pana 
stylu powinniśmy się bardziej odwołać niż do mojego. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Mateusz Krogulec ad vocem. Później odpowie Pan Piotr Bartoszewski i przechodzimy do 
wniosku formalnego Pani Agnieszki Gawron.  
Kolejny mówca 
Panie Radny, tak jak powiedziałem, nie mam nic do ukrycia, zostałem dzisiaj poinformowany w 
trakcie trwania sesji, to było po prostu do mojej informacji, przyjąłem to i co ja mam z tym zrobić? 
Tak samo jakby Pan został poinformowany, nic z tym nie mogę zrobić, ja nie mam tu żadnej mocy 
decyzyjnej i Pan to doskonale wie.  
Kolejny mówca 
Ale proszę Państwa, przechodzi to już na dyskusję.  
Kolejny mówca 
Natomiast, jeszcze jedną rzecz, ciągle Pan tą historię z Panią Agnieszką Zdunek tutaj po raz kolejny to 
przytacza, ja mam korespondencję mailową w tej sprawie, również zaangażowałem w to radcę 
prawnego, ten wniosek nie nadawał się niestety, wtedy, do procedowania. Wniosek, który został 
napisany potem na sesję to już był wniosek uzupełniony, który się jak najbardziej nadawał, więc 
może Pan próbować odwracać kota ogonem ile Pan chce, nie ma problemu, spoko, za każdym razem 
będę odpowiadał. Zapraszam Pana zawsze na Komisję Budżetową, tym razem też Pana zapraszam, o 
ile dobrze pamiętam w całej kadencji był Pan tylko raz, w kwietniu tego roku, ale mogę się mylić i 
tyle, zapraszam na Komisję Budżetową. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę o głos Pana Piotra Bartoszewskiego, później przechodzimy do 
wniosku formalnego Pani Agnieszki Gawron-Smater.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem tylko przypomnieć Państwu w jaki sposób zareagowała Pani Burmistrz i Pani Skarbnik jak 
taki sam wniosek padł z drugiej strony, jak to okazywało się niemożliwe, ile to będzie trwało, jakie to 
jest wywracanie budżetu do góry nogami i jakie to jest straszne do zrobienia na sesji. O to, że nic się 
nie dało zrobić, oczywiście był duży głos, że po prostu to jest nieodpowiedzialne, niepoważne i nie 
należy tak robić, bo się wywala budżet do góry nogami. Tutaj słyszymy wniosek, który tak naprawdę 
jest wspierający Panią Burmistrz i przesuwający środki według tego jak Pani Burmistrz chciałaby je 
widzieć, głosów sprzeciwu nie ma. Nie mamy informacji jak długo to będzie trwało, straszenie 
przerwą w sesji i jeszcze wieloma innymi sprawami. To tylko tyle.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, ja poproszę jednak o wniosek formalny Panią Agnieszkę Smater-
Gawron, tak jak zapowiedziałam na wstępie. Bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry. Pani Przewodnicząca, chciałabym zgłosić wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  
Kolejny mówca 
Proszę przygotować wniosek formalny o zamknięcie dyskusji Biuro Rady.  
Kolejny mówca 
[rozmowy poza mikrofonem, dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, głosujemy wniosek formalny. Bardzo proszę, żebyśmy (...)  
Kolejny mówca 
Proszę przed głosowaniem podać jakie będą kwoty w paragrafach, Pani Skarbnik żeby podała nam 
jaka kwota w paragrafach.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, rozjeżdża się ta sesja, naprawdę. Proszę (...)  



Kolejny mówca 
Jak można głosować coś, co nie jest policzone, nie mamy ile będzie na paragrafie promocji, nie mamy 
ile będzie na paragrafie, jak można zamknąć dyskusję jak jest niezamknięty budżet? Budżet jest 
niezamknięty, jest otwarty budżet, bo jest zmiana w budżecie, nie mamy paragrafów, nie wiemy 
kwot. Proszę podać kwoty. Pani Skarbnik żeby podała kwoty, które się zmieniają, które się zmieniają 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i które się zmieniają w budżecie. WPF został już przegłosowany 
i tam są kwoty na promocję już zatwierdzone i kwoty na remonty dróg też są zatwierdzone.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, udzielę Pani Burmistrz głosu, jeżeli wycofa wniosek Pani Agnieszka Smater lub (...)  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny, poza mikrofonem].  
Kolejny mówca 
Pani Radna Agnieszka Smater, proszę wycofać wniosek przynajmniej na chwilę, żebym mogła udzielić 
głosu Pani.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny, poza mikrofonem]. Decyzję, że nie będziemy tego wprowadzać. Jeżeli mamy 
konkretne zadania, konkretną kwotę, przeniesione na inne zadania z konkretną kwotą [dźwięk 
niezrozumiały]. Są podane konkretne zadania, a nie rozwalenie budżetu z kilku zadań, bo się właśnie 
zrobienie deficytu na 1700000 [dźwięk niezrozumiały].  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, czy Pani Radna Agnieszka Gawron-Smater podtrzymuje wniosek formalny czy 
wycofuje? Jak brzmi wniosek formalny? Jeszcze raz proszę.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, naprawdę bardzo proszę o powagę, to jest posiedzenie organu, naprawdę.  
Kolejny mówca 
Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  
Kolejny mówca 
Zgłasza Pani czy potwierdza?  
Kolejny mówca 
Potwierdzam, podtrzymuję wniosek formalny.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Tak, głosujemy, zarządzam głosowanie. Radny Jerzy 
Serzysko, Radna Maria Zalewska. Jeszcze Pani Maria Zalewska. Stwierdzam, że wyniku głosowania 9 
głosów za, 9 głosów przeciw, zamknięcie dyskusji nie przeszło, dyskutujemy. Kto z Państwa chce 
zabrać głos? Mateusz Krogulec.  
Kolejny mówca 
Ja apelowałem do radnych, żebyśmy trzymali dobry styl, ale też do publiczności, niezależnie za kim 
Państwo, że tak powiem, komu kibicują, to pamiętajcie, żeby nie krzyczeć za głośno, że tak się 
wyrażę. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Oczywiście mieszkańcy będą mieli głos w punkcie wolne wnioski mieszkańców. Z braku chętnych do 
zabrania głosu, proszę o przygotowanie głosowania wniosku merytorycznego Radnej Magdaleny 
Cłapińskiej. Bardzo proszę Państwa na sali o niewypowiadanie się i niekomentowanie, będę 
wdzięczna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Bartoszewski Piotr. Stwierdzam, że w wyniku 
głosowania 10 głosów za, 8 głosów przeciw, wniosek w sprawie zmian w uchwale budżetowej został 
przyjęty. Bardzo proszę Panią Skarbnik, ile czasu będzie trwało przygotowanie poprawki do budżetu?  
Kolejny mówca 
Pani Przewodnicząca no nie wiem, no 10 minut to wszystko. 10 minut to wszystko, 10-5 minut, to 
jest przeliczenie tylko jeden dział do drugiego działu, bo to nie zmienia ogółem wydatków, tylko 



przeniesienie z działu do działu, tylko podliczę jak to będzie wyglądało w danym dziale i na danym 
paragrafie, także to będzie w miarę szybko.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy. Państwo Radni, siadamy na 
miejsca, jest już po czasie. Chciałam się spytać Panią Skarbnik czy jest już przygotowana, tak? Dobrze. 
Wznawiamy obrady sesji. Proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie jakie zmiany zostały wprowadzone i 
jak to wygląda w chwili obecnej, przed głosowaniem.  
Kolejny mówca 
Proszę Państwa, wniosek, który zgłosiła Pani Radna Magdalena Cłapińska, zmiany: dział 600 - 
Transport i łączność, po zmianie wprowadzonej wnioskiem przez Panią Cłapińską dział 600 będzie 
wynosił 26098116 zł, rozdział 616 będzie wynosił, a to są drogi publiczne gminne, 17268313 zł i § 427 
- zakup usług remontowych, zmniejszenie 150000 spowoduje, że na tym paragrafie zostaną środki w 
kwocie 2143395 zł. Natomiast dział 750 - Administracja Publiczna, wydatki będą wynosiły w tym 
dziale 22603120,07 zł, rozdział 75075 - promocja gmin, wydatki będą w tym rozdziale wynosiły 
658900 zł, § 430 - zakup usług pozostałych, po zwiększeniu o 150000 na tym paragrafie będzie 
środków 384400 zł. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 z wprowadzonymi 
zmianami. Kto jest za?  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Był, no był. Pani Skarbnik wnosiła zmiany. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto 
jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 10 
głosów za, 6 przeciw, Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2021 ze zmianami. Zamykam pkt 2 i 3 porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska w Łomiankach" Sp. z o. o. w 2021 roku. Bardzo proszę 
Pana Piotra Nowickiego - członka Zarządu KMŁ, Dyrektora ds. technicznych i przewozów, o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Mamy przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w 
sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska 
Łomianki" Sp. z o.o. w 2021 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. G ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w 
Łomiankach uchwala co następuje: § 1. Wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
"Komunikacja Miejska w Łomiankach" Sp. z o.o. w 2021 roku o kwotę 299000 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie inwestycji polegającej na częściowym utwardzeniu placu postojowego. Pkt 2. 
Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez utworzenie 5980 
nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowo utworzone udziały obejmie w całości 
Gmina Łomianki i pokryje je wkładem pieniężnym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Łomianek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały Rady 
Miejskiej: Komunikacja Miejska Łomianki Sp z o.o. kładzie wysoki nacisk na nowoczesny tabor, 
kupowane przez spółkę autobusy spełniają wyśrubowane wymagania ZTM, zawsze na pierwszym 
miejscu było stawiane dobro pasażera, inwestycje w tabor, a nie w zaplecze techniczne. Baza KMŁ 
wymaga kompleksowej modernizacji, konieczne jest zatem inwestowanie w budynki zaplecza 
technicznego i przede wszystkim w plac postojowy. Obecnie plac postojowy wykonany jest tłucznia, 
bez odpowiedniej infrastruktury odwadniającej oraz w okresie zimy trudny do odśnieżania. Ja 
chciałem jeszcze może dodać, tak od siebie, że komunikacja ma w tej chwili 30 lat już, nasza tutaj w 
Łomiankach, były różne plany co do komunikacji, były plany likwidacji komunikacji, były plany 



rozbudowy, były plany przenosin bazy komunikacyjnej. Generalnie w tej chwili zostajemy w miejscu, 
w którym jesteśmy. Przez te lata wypracowaliśmy sobie dwie umowy między ZTM i tutaj Gminą 
Łomianki, te umowy pozwalają nam na utrzymanie taboru na zadowalającym poziomie, tutaj nie 
powinno być chyba narzekań, że tabor naszej firmy jest w złym stanie technicznym, ale niestety 
brakuje nam tej inwestycji w naszą bazę. Tutaj wiele osób naszą bazę zna, wiele osób było, ale część 
osób był jeszcze też zaprosił, żeby sobie też obejrzeli, weszli, obejrzeli, porozmawiali, także tutaj też 
zachęcam nawet na takie spotkania u nas w firmie i żeby wiedzieć jak to wszystko wygląda. Także 
pieniądze, które są tutaj na ten cel, są tylko częściowe oczywiście, bo to nie są pieniądze, które by 
zapewniły modernizację naszej bazy w stopniu zadowalającym, ale chociaż częściowe powiedzmy 
utwardzenie placu, które jest naszą największą bolączką, bo no w tej chwili jesteśmy, jako spółka, 
która obsługuje transport można powiedzieć w ramach ZTM-u, no i ZTM też nas ocenia tak, ocenia 
nas jako firmę, która jeździ, która powiedzmy wykonuje przewozy, pod kątem punktualności, jakości 
usług, ale też jako bazę. Nasze baza obecnie nie jest oceniana jako baza zbyt wysoko, znaczy jest 
powiedzmy oceniana naprawdę źle, tak, bo w związku z tym, że nasz ten główny plac postojowy i 
brak myjni z prawdziwego zdarzenia, to są duże argumenty, które no powinny być na obecne czasy 
zmodernizowane. Pieniądze, o których tutaj mowa, no to też nie są, które będą pochodziły z jakichś 
źródeł zewnętrznych, tylko to są pieniądze przesunięte obecnie z naszego budżetu, bo mieliśmy w 
tym roku budżet wyższy, a w związku z likwidacją linii 10, która to linia była obsługiwana do marca. 
W zamian linii 10 utworzyliśmy linię 850, ale tamta jest obsługiwana przez ZTM, więc jakby pieniądze 
na tą linię idą z ZTM-u, zostały pieniądze do wycofania w budżecie gminy i te pieniądze chcielibyśmy, 
nie ukrywam, przeznaczyć po prostu na cel modernizacji właśnie tutaj naszego placu, częściowej 
modernizacji naszego placu postojowego. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Bardzo proszę Pana Mateusza Krogulca - Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Jednogłośnie za komisja opiniowała. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Bardzo 
proszę, Radny Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Państwu. Czyli ja dobrze zrozumiałem? Pani Burmistrz przez 3 lata nic nie zrobiła, 
autobusy parkują na utwardzonym placu, jak ta baza przechodzi kontrolę ochrony środowiska? To po 
pierwsze. Po drugie za 200000 to zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami Państwo odwodnienia 
żadnego nie zrobicie, to przepisów na pewno nie będziecie spełniać, to tylko czekać na to, kiedy 
przyjdzie kontrola ochrony środowiska i was zamknie. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Czy Pan Dyrektor odnieśli się do słów Pana Radnego?  
Kolejny mówca 
No oczywiście, że tak. Jest oczywiście sporo racji, że to nie są pieniądze wystarczające, żeby wszystko 
tutaj zrobić. Nie ukrywam też, że złożyliśmy następny wniosek, który nie jest dzisiaj procedowany, 
chcielibyśmy mieć, będzie procedowany prawdopodobnie później tak, nasz wniosek opiewa na taką 
Wieloletnią Prognozę Finansową, chcielibyśmy w okresie 10 lat utworzyć powiedzmy też dopłaty do 
kapitału zakładowego w kwocie 447000 zł. Pozwoliłoby to nam na wzięcie kredytu i wybudowanie 
właśnie brakującej infrastruktury i utwardzenie placu postojowego w zakresie jaki powinien, że tak 
powiem, być wykonany. Tak to będzie wyglądało. Te pieniądze, które są na tą chwilę, to jest 
oczywiście, no zgadzam się, to nie jest coś, co pozwoli na tą chwilę wybudować i utwardzić plac 
postojowy, wybudować myjnię i tak dalej. Także tutaj pieniądze to jest na razie można powiedzieć 
jakiś wstęp do innych działań, które według nas powinny być wykonane. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chce jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam 



głosowanie kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska w Łomiankach" Sp. z o. o. w roku 
2021. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 
18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Komunikacji Miejskiej w Łomiankach" Sp. z o. o. w 2021 
roku. Zamykam pkt 4. porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja 
Miejska w Łomiankach" Sp. z o. o. w roku 2023. Panie Dyrektorze, bardzo proszę o przedstawienie 
projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu Radnym za jednomyślne głosowanie. Mamy kolejny punkt, 
przeczytam. Uchwała nr Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska Łomianki" Sp. z o. o. w 2023 roku, tutaj to bym 
podkreślił. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. G ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, tj. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Łomiankach uchwala 
co następuje: § 1. Wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja 
Miejska w Łomiankach" Sp. z o. o. w 2023 roku o kwotę 400000 zł, słownie czterysta tysięcy, z 
przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Spółki KMŁ do zakupu autobusów elektrycznych wraz 
Z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Łomianki dofinansowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pkt 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym 
mowa w ust. 1 nastąpi poprzez utworzenie 8000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 każdy. 
Nowo utworzone udziały obejmie w całości Gmina Łomianki i pokryje je wkładem pieniężnym. § 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uzasadnienie do uchwały: Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki w kwocie 400000 zł przeznaczone będą na pokrycie wkładu własnego Komunikacji Miejskiej 
Łomianki do zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Łomianki 
dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We wrześniu 
2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zmniejszył kwotę dofinansowania o 959349 zł i 
KMŁ Sp. z o.o. musi zabezpieczyć większy wkład finansowy, większy wkład własny przepraszam. KMŁ 
Sp. z o. o. nie posiada tak dużych środków, dlatego wnioskuje do Gminy Łomianki, jedynego 
wspólnika, o zwiększenie kapitału zakładowego w montażu finansowym, który zostanie przekazany 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 400000 będzie 
wykazana jako wkład własny spółki. Dwa wnioski o dotacje i pożyczkę do NFOŚ KMŁ złożyła 
samodzielnie i Gmina Łomianki nie będzie współuczestniczyć w realizacji projektu. Tutaj może 
troszeczkę uzupełnienie ten temat, że jest taki program "Zielony Transport Publiczny", ten program 
pojawił się pod koniec zeszłego roku, w styczniu tego roku złożyliśmy wniosek, tam wnioski były 
trochę tak dziwnie oceniane, bo były na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, my żeśmy się do tego 
wniosku załapali. Wniosek był o tyle dla nas ciekawy, że raz, że zakładał bardzo dużą kwotę 
dofinansowania, około 80%, to jest raz. Druga sprawa, że przewidywał dofinansowanie do spółek 
komunalnych, przeważnie jest to dofinansowanie dla gmin powiedzmy, tak, dla samorządu. Tutaj 
mogliśmy otrzymać takie dofinansowanie jako spółka, jest to o tyle dobre, że nie trzeba płacić VAT-u, 
tak, VAT ulegałby odliczeniu. Dofinansowanie wnioskowane było na 3674796 zł, niestety NFOŚ w 
wyniku, no tu należałoby, pewnie to są sprawy polityczne, zmniejszył tą kwotę dofinansowania do 
kwoty 2715447 zł, to niestety jest tak około 900000. My porównujemy jak gdyby, bo teraz tak, no 
teraz może ktoś zadać pytanie dlaczego te autobusy elektryczny w ogóle, tak? No to jest też, musimy 
według mnie wykazywać się też tutaj w naszej gminie efektem ekologicznym. Jeśli chodzi o 
dofinansowanie, my porównujemy kwotę wkładu własnego do zakupu autobusu tradycyjnego, 
diesel. I teraz powiedzmy, jeżeli nasz wkład własny właśnie o te 400000 musiałby być wyższy niż te 
uzyskane dofinansowanie, więc dlatego zgłosiliśmy się do gminy o dofinansowanie w kwocie 400000 
na zakup tych autobusów. Autobusy na tą chwilę, program jest na razie otwarty, potrzebny byłby 
dlatego dzisiaj, znaczy dzisiaj, no w tym roku jeszcze, uchwała Rady Miejskiej, żeby można było 



przedstawić w NFOŚ-u źródło finansowania, że mamy powiedzmy pokrycie na wkład własny do tych 
autobusów. Dlatego powiedzmy jest potrzebna w tym roku jeszcze uchwała Rady Miejskiej, żeby 
można było uzyskać takie dofinansowanie. Sam proces oceny tych wniosków szacujemy, że będzie 
się kończył gdzieś pewnie na początku przyszłego roku, później przetarg, proces produkcyjny, więc 
sama dostawa autobusów prawdopodobnie byłaby w 2023, gdzieś w połowie roku, dlatego te 
pieniądze są na 2023 rok dopiero potrzebne. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Najpierw wyrazi opinię Pan Przewodniczący, a później poproszę Panią Burmistrz o głos. 
Bardzo proszę Pana Przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii.  
Kolejny mówca 
Szanowni Radni, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Dziękuję. Projekt.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwierany listę mówców. Bardzo proszę Panią Burmistrz.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, wdarł się chochlik drukarski, chciałabym poprosić o autopoprawkę w numeracji 
paragrafów, czyli § 1., § 2., i § 3. zamiast 4., to w ramach autopoprawki Pani Przewodnicząca. 
Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, w tym punkcie? Nie widzę. 
Wobec tego zarządzam głosowanie kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska w 
Łomiankach" Sp. z o. o. w roku 2023. Kto jest za? Kto jest przeciw?  
Kolejny mówca 
21 jest napisane[?].  
Kolejny mówca 
23. Ta uchwała. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dobrze. 
Zarządzam głosowanie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska 
w Łomiankach" Sp. z o. o. w roku 2023. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Rady Jerzy Serzysko, tak dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 18 
głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada podjęła uchwałę wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki "Komunikacja Miejska w Łomiankach" Sp. z o. o. w roku 2023. Zamykam 
pkt 5. porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 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 zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji 
inwestycji pod nazwą: "Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 
525+000-537+400 w Gminie Łomianki." Proszę Pana Krzysztofa Sulikowskiego - Inspektora ds. 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry Państwu, chciałem przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XLI/339/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pod nazwą: 
"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w Gminie 
Łomianki." W uchwale nr XLI/339 z dnia 24 czerwca 2021 roku dokonuje się zmiany w § 2. ust. 1., 
który otrzymuje następujące brzmienie: Wyraża się zgodę na przekazanie w latach 2022/2023 dotacji 
celowej w kwocie 273161 zł na cel określony w § 1. Wysokość dofinansowania w roku 2022 wyniesie 
160000 zł i w roku 2023 wyniesie 113161 zł. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. 
Krótkie uzasadnienie: 13 września 2021 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące podjęcia 
współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych. Partnerami porozumieniach są Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, czyli 



inwestor, Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki oraz Gmina Czosnów. 6 października 
nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 
inwestora w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji inwestycji 
pod nazwą "Modernizacja wału przeciwpowodziowego"". Wysokość najniższej, niepodlegającej 
odrzuceniu, oferty wynosiła 1155831 zł, obecnie szacunkowa wartość zadania zapisana w 
podpisanym 13 września porozumieniu wynosi 1136090 zł, zgodnie z § 3. ust. 5 tego porozumienia, 
który zacytuję: "W przypadku, gdy wysokość najniższej oferty złożonej w postępowaniu, o którym 
mowa w ust. 4., będzie przewyższała szacunkową wartość określoną w § 3. ust. 2., partnerzy 
podejmą decyzję o zwiększeniu wysokości dotacji do kwoty umożliwiającej realizację zadania lub 
rezygnacji z dotowania zadania." W związku z tym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Warszawie, zwróciła się do wszystkich partnerów, czyli do Starosty 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Burmistrza Gminy Łomianki oraz Wójta Gminy Czosnów, o 
zwiększenie wysokości udzielonej dotacji do wysokości 449741 zł, która łącznie z kwotą 706090 zł 
zabezpieczoną przez Wody Polskie, umożliwi realizację zadania. W piśmie tym poinformowano nas 
również, że ta dodatkowa kwota powinna zostać zabezpieczona na rok 2023, dodatkowa kwota 
wynosi 19741 zł. Z uwagi na to, że przedmiotowy wał przeciwpowodziowy znajduje się głównie na 
terenach Gminy Łomianki, w większej części na terenie naszej gminy, proponuje się, aby zwiększenie 
dotacji celowej po stronie Gminy Łomianki wynosiło 13161 zł, to jest 2/3 brakującej kwoty, pozostałą 
kwotę zapewni Gmina Czosnów.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Proszę Pana Mateusza Krogulca - Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten 
projekt. Natomiast wspólnie z Radnym Jerzym Serzysko mamy ogromną prośbę, żeby pamiętać o 
ścieżce rowerowej na wałach, jest bardzo bliska naszym potrzebom jako mieszkańców. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę, Radny Marcin 
Etienne.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem tylko dopytać Pana Inspektora, bo wspominał Pan o etapowaniu tego wydatkowania 
kwot na 100000 na 2022 rok i 100000 z groszami na 2023, chciałem dopytać tylko czym to jest 
podyktowane? Czy to nie wstrzyma pewnych prac, czy to jest uzgodnione tak, że te środki będą 
akurat potrzebne w 2023? To tylko tyle, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Tak, to jest uzgodnione z Wodami Polskimi, Wody Polskie płacą w 2021 roku za swoją część zadania, 
akurat dzisiaj dostałem aktualny harmonogram, wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy, więc 
może go przedstawię. We wrześniu - podpisanie porozumienia, we wrześniu - ogłoszenie przetargu, 
czyli to już mamy za sobą. Listopad - podpisanie umów dotacji, w listopadzie - rozstrzygnięcie 
końcowe postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. W grudniu - 
badania geotechniczne. I na 2022 rok planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, operat 
wodnoprawny, projekt budowlany i projekt wykonawczy. I 2023 rok podziały działek i operaty 
szacunkowe. Także tak się zmienił troszkę ten harmonogram, który przedstawiałem w czerwcu.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Ja chciałem uzupełnić wypowiedź Radnego Krogulca, że ścieżka rowerowa dobrze żeby była 
zgłoszona jednak, o co apelowaliśmy na Komisji Technicznej, po koronie wału puścić, a nie u podnóża 
czy gdzieś tam przy drodze technicznej, to jest pierwszy element. Drugi element, taki może 
organizacyjny, może ja się mylę, w każdym razie mam takie odczucie, że odczytywanie po raz kolejny 



projektów uchwał na żywca prawie, literka za literką, no nie wiem czy jest zasadna, tym bardziej, że 
obowiązkiem radnych jest zapoznać się z tym domu, żeby się przygotować do sesji. Może 
rozsądniejszym by było, żeby informacja o zadaniu, o uchwale była luźnymi słowami powiedziana, o 
problemach, jakie nowości są wnoszone. I takie zwroty typu "proponuje się", to też jest takie jakieś 
bardzo, górnolotne jest takie na zakończenie uzasadnienia "proponuje się". Znaczy kto proponuje 
się?  
Kolejny mówca 
Autor projektu.  
Kolejny mówca 
Autor to znaczy Wody Polskie czy gmina proponuje się?  
Kolejny mówca 
Dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec 
braku chętnych do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 
uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam , 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 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pod 
nazwą: "Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w 
Gminie Łomianki". Zamykam pkt 6. porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kiełpin. Bardzo proszę Pana Piotra Kowalskiego - Naczelnika 
Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dobry wieczór, witam Państwa. Uchwała ma na celu odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kiełpin było ukierunkowane na zmiany zapisów planu w zakresie obsługi 
komunikacyjnej, był to 2014 rok, dotyczył on terenów UP5 i UP2 i w zakresie miała ta zmiana 
dotyczyć planu miejscowego polegającego na wprowadzeniu w tekście planu ustaleń umożliwiając 
lokalizację tymczasowych zjazdów indywidualnych dla działek położonych przy drodze krajowej nr 7, 
na terenie oznaczonym na rysunku planu właśnie tymi symbolami UP5 UP2. Obszar jest 
przedstawiony na załączniku. W związku z tym, że Generalna Dyrekcja negatywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany i związku z tym, że w chwili obecnej wydaje nam się, że już wiemy kiedy będzie 
organizowana ta trasa, przynajmniej w której dekadzie, czyli lada moment, załóżmy do 2030 roku, 
chcemy się pochylić trochę szerzej nad tym terenem i następnym etapem po odstąpieniu od 
sporządzenia zmiany tego planu będzie przystąpienie w szerszym, zdecydowanie szerszym zakresie 
dla tego terenu, aby ewentualnie zabezpieczyć możliwość wykorzystania rezerwy po legionowskiej 
trasie mostowej. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję Panie Naczelniku. Proszę Panią Agnieszkę Gawron-Smater - Przewodniczącą Komisji 
Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie 
widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest 
za przyjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kiełpin? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od 
głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 3 głosy przeciw, Rada podjęła 



uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kiełpin. Zamykam pkt 7. porządku obrad. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim - obręb ewidencyjny nr 
143205_5.0005. Proszę Panie Naczelniku o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
A więc obszar wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to 
teren działki 759/16 w Dziekanowie Polskim - obręb 0005 o powierzchni około 0,14 ha i położony 
jest przy skrzyżowaniu ul. Mikołajczyka i drogi krajowej nr 7. Zgodnie z obowiązującym studium 
znajduje się w strefie 8.1, czyli usługowo-produkcyjnej intensywnej i ustalenia dla tej strefy 
umożliwiają zmianę, czyli umożliwiają wyznaczenie terenów o funkcji mieszkaniowej. Na danym 
obszarze działka nie jest zagospodarowana, a właściciel nieruchomości nie jest zainteresowany 
rozwijaniem tutaj usług, złożył wnioski o zmianę tych planów. Działka mimo tego, że w miejscowym 
planie ten teren jest przeznaczony pod usługi, zarówno w części północnej, jak i południowej 
sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, gdzie w zapisach miejscowego planu jest ona dopuszczona w 
formie istniejącej, więc na chwilę obecną te osoby, które mają tam zabudowę mieszkaniową, jest to 
zgodne z miejscowym planem, aczkolwiek realizacja nowej zabudowy, obecne zapisy jej nie 
umożliwiają. W każdym razie dana działka sąsiaduje od strony północnej i południowej z terenami 
przeznaczonymi czy użytkowanymi jako teren zabudowy mieszkaniowej.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę i zarządzam głosowanie. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie 
Polskim? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 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. Zamykam pkt 8. porządku obrad 
sesji. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 
61/12 - obręb 4.0003 w Łomiankach oraz nr 437/2 - obręb 4.0005 w Łomiankach. Proszę Panie 
Naczelniku o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Ja tylko bym zwrócił właśnie uwagę, że granice obszaru objętego planem miejscowym, który tutaj 
został zacytowany, jeśli chodzi o treść uchwały, przez Panią Przewodniczącą, obejmuje zarówno 
obszar nr I, jak i obszar nr II, które ze sobą nie graniczą bezpośrednio. Obszar wskazany do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się właśnie z tych dwóch 
obszarów, tworzą łączną powierzchnię 5470 m około i położone są bezpośrednio lub w okolicy ul. 
Warszawskiej. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki obszar objęty planem znajduje się w strefie 7, czyli 
centralnej i wielofunkcyjnej i ustalenia dla tejże strefy umożliwiają zmianę minimalnego progu 
zarówno wskaźników intensywności zabudowy oraz dopuszczają zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w układzie wolnostojącym. Przystąpienie do prac nad planem ma charakter zmiany 
jakościowej obowiązującego planu miejscowego, zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów, którzy 
wnioskowali o zmianę przeznaczenia terenu na zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz na 
zmianę wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, i tutaj rzecz 
charakterystyczna, w celu wybudowania obiektu o mniejszej powierzchni zabudowy. Większość tego 



terenu właśnie mieszkańcy wnioskują o możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej. Dziękuję 
serdecznie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Pani Przewodnicząca, proszę o opinię komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie? Radny Jerzy 
Serzysko.  
Kolejny mówca 
Ja tylko, na komisji o tym mówiłem, teraz też przekażę informację, że jeden z tych terenów, który jest 
większy, to jest sąsiedztwo naszego parkingu tutaj przy ICDS-ie. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Nie ma chętnych do zabrania głosu. Zarządzam głosowanie kto z Państwa Radnych jest za 
przyjęciem tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Radny Piotr 
Bartoszewski nie zagłosował. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 13 głosów za, 1 przeciw, 4 
wstrzymujące się, Rada podjęła uchwałę w sprawie projektu uchwały przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 61/9, 61/11 i 61/12 - obręb 
4.0003 w Łomiankach oraz numer 437/2 - obręb 4.0005 w Łomiankach. Zamykam pkt 9. porządku 
obrad. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do planu 
zagospodarowania przestrzennego "Podróżna". Proszę Panie Naczelniku o przedstawienie projektu 
uchwały.  
Kolejny mówca 
Projekt uchwały obejmuje teren przedstawiony na załączniku nr 1. Obszar wskazany do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podróżna" ma powierzchnię około 2,5 ha i 
leży po północnej stronie drogi krajowej nr 7, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Podróżnej i niewielkiej 
odległości od ul. Kolejowej. Stanowi on północno-wschodni kraniec Sołectwa Sadowa. Zgodnie z 
obowiązującym studium obszar objęty planem znajduje się w strefie 6.2, czyli mieszkaniowa 
ekstensywna i średnio intensywna, i w strefie 8.1, czyli usługowo-produkcyjna intensywna. Ustalenia 
dla obydwu stref umożliwiają rozwój terenów usługowych. Na obszarze objętym danym planem 
przeważają odłogowane grunty rolne, zajmują w sumie 85% powierzchni, istniejącą zabudowę 
stanowią dwa budynki usługowe w otoczeniu innych obiektów o charakterze nie mieszkaniowym. 
Aktualny plan jest z 2018 roku oraz przystąpienie do prac nad planem uruchomiony jest właśnie w 
odpowiedzi na wnioski właścicieli gruntów, wpłynęły dwa pisma w przedmiotowej sprawie. We 
wniosku pierwszym właściciele wyjaśnili, że zakupili daną nieruchomość z myślą o prowadzeniu 
przydomowego warsztatu, obecnie obowiązujące ustalenia planu miejscowego nie dają możliwości 
rozwoju przedsiębiorstwa w tym zakresie, ogólnie dla tych terenów wydawane były warunki 
zabudowy i właśnie umożliwiały realizację zabudowy usługowej. I w odpowiedzi na przedstawione 
postulaty uznaje się, aby zasadne było przystąpienie do zmiany planu w całej jednostce planistycznej 
oznaczonej w obecnie obowiązującym planie miejscowym symbolem MN21 i przeznaczenie jej pod 
funkcję usługową. Takie działanie doprowadzi do ujednolicenia przeznaczenia w całym kwartale 
wyznaczonym siatką planowanych dróg gminnych i zlikwiduje w pewnym sensie dysonans pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą terenami o odmiennym sposobie zagospodarowania. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę Panią Agnieszkę Gawron-Smater o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Wobec braku chętnych do zabrania 
głosu zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że wyniku głosowania 14 głosów za, 2 przeciw, 2 
wstrzymujące się, Rada podjęła uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 



planu zagospodarowania przestrzennego "Podróżna". Zamykam pkt 10. porządku obrad sesji. 
Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zachodnia-Krokusa" część I. 
Panie Naczelniku.  
Kolejny mówca 
Obszar wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania położony jest na osiedlu 
Dąbrowa Zachodnia, podobnie jak ten projekt uchwały oraz następny, został on podzielony na dwa 
dwie części, mówimy teraz o teraz o części I. Zgodnie z obowiązującym studium zarówno część I, jak i 
II leży w strefie mieszkaniowej 6.3 - Mieszkaniowa ekstensywna i średnio intensywna i ustalenia dla 
tej strefy umożliwiają wyznaczenia terenów zarówno mieszkań, jak i usługowych. Na obszarze 
objętym planem znajdują się budynki mieszkalne wolnostojące, budynki mieszkalne w zabudowie 
szeregowej, tu informacja, zrealizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a także 
istniejący kompleks usługowy, między innymi z usługami z zakresu handlu i gastronomii. 
Przystąpienie do prac nad planem realizowane jest w odpowiedzi, również, wniosków właścicieli, 
mieszkańców, a także w celu uregulowania przeznaczenia nieruchomości będącej własnością Gminy 
Łomianki. Gmina jest właścicielem malutkiej, wąskiej, rzeczywiście cienkiej działki 707/2, jednakże ze 
względów strategicznych została ona nabyta, gdyż tak naprawdę w dziale 3 jest tam służebność 
przejścia, która obowiązuje i daje w pewnym sensie możliwość zabezpieczenia mieszkańców w ten 
sposób, że będzie ta służebność mogła być realizowana na tym terenie, być może niezależnie w 
chwili obecnej od przeznaczenia w planie miejscowym. Jednakże należałoby się nad tym kawałkiem 
terenu pochylić i zastanowić jak zapewnić komunikację pieszą, nie oszukujmy się, że chodzi o 
komunikację pieszą, czyli skrócenie drogi mieszkańców osiedla tzw. Kwiatowego w kierunku ul. 
Zachodniej, aby udać się do przystanku autobusowego. Właśnie uruchomienie tej procedury 
umożliwi podjęcie próby opracowania nowego planu zagospodarowania dla tego terenu i poddania 
go weryfikacji w ramach wykonywania czynności proceduralnych zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Poproszę Panią Agnieszkę Gawron-Smater o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Kto 
z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Radny Mateusz Krogulec? Nieobecny. Zamykamy głosowanie. 
Stwierdzam, 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. Zamykam pkt 11. porządku obrad sesji, przechodzimy 
do punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Zachodnia-Krokusa" część II. Panie Naczelniku, proszę 
kontynuować.  
Kolejny mówca 
Jest to teren, który bezpośrednio przylega do części I, która była procedowana przed chwilą, ma on 
powierzchnię ten teren około 3,5 ha i położony jest właśnie w sąsiedztwie na zachód od obszaru 
części I. Na obszarze objętym planem znajdują się budynki mieszkalne, odłogowane grunty orne, 
użytki leśne, a także fragmenty układu drogowego zarówno publicznego, czyli planowane 
przedłużeniu ul. Michałowicza, jak i dróg wewnętrznych. Plan miejscowy, który obowiązuje na tym 
terenie, został uchwalony w 2017 roku, a przystąpienie do prac nad planem realizowane jest w 
odpowiedzi na wnioski właścicieli gruntów i ma na celu wypracowanie tak naprawdę 
kompromisowej wersji dokumentu planistycznego, gdzie procedura planistyczna może dać szansę 
wypracowania takiego planu, który w pewnym stopniu uwzględni każde, niestety tutaj ze 
sprzecznych, z dążeń właścicieli, współwłaścicieli, mieszkańców osiedla, nieruchomości, przyczyniając 
się ostatecznie do podniesienia poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wyrażonych we 



wnioskach zarówno mieszkańców, jak i właścicieli gruntów. Przystąpienie do zmian planu 
miejscowego pozwoli nie tylko podjąć próbę pogodzenia postulatów właścicieli gruntów, ale także 
pozwoli podjąć próbę modyfikacji układu komunikacyjnego w celu uzupełnienia go chociażby o jakiś 
ciąg pieszy. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Przewodniczącą Komisji Panią Agnieszkę Gawron-Smater poproszę o wyrażenie opinii 
komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę, Radny Jerzy Serzysko, 
później Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
Korzystając z okazji, Panie Naczelniku na komisji było stwierdzenie jednych z tych właścicieli 
gruntów, o którym my dzisiaj będziemy rozmawiali i głosowali o wszczęciu procedury, chodzi o te 
tereny leśne i zielone, zdaje się ta jedna z właścicielek, ta Pani powiedziała, że Osiedle Krokusa 
również jest zbudowane na gruntach, z których został wywłaszczony jej ojciec czy teść, w każdym 
bądź razie na takich dziwnych prawach. W którym roku, może Pan zna temat, było budowane 
Osiedle Krokusa?  
Kolejny mówca 
Niestety nie odpowiem Panu na to pytanie, na pewno przed 90 rokiem.  
Kolejny mówca 
Był to rok około 81.  
Kolejny mówca 
Jasne. To za takie no, z jednej strony byli wywłaszczeni prawie za darmo z dużej części gruntów, tak 
w tamtych czasach podejrzewam niektórzy naczelnicy robili, z drugiej strony teraz mają obszar leśny 
i też zostają w trudnej sytuacji, został prawnie nieunormowany, w sensie unormowany jako las i jako 
teren zielony mają, tak jakby zgłaszali obiekcje oczekują, że zostanie to zagospodarowane w sposób, 
żeby można było określić, dla ich dzieci tam wybudować jakieś domy mieszkalne. Także tylko tyle. 
Informacyjnie jeszcze jedno chciałem powiedzieć tu wszystkim, że na Komisji Planowania, po raz 
pierwszy w tej kadencji, uważam za bardzo dobre rozwiązanie, na komisję tą byli zaproszeni, 
powiadomieni osoby, wnioskodawcy poszczególnych projektów. Ułatwiło to znacznie merytorykę 
dyskusji i wprowadzenia do tematu w sposób taki z większą świadomością. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
Ponieważ po raz pierwszy spotykamy się z taką informacją, że w tym rejonie są jakieś sprzeczne 
dążenia mieszkańców i konieczność kompromisowego załatwienia sprawy, czy można jakieś 
dosłownie kilka zdań na temat tego gdzie jest ten przedmiot sporu, tak, o co chodzi? No nie wszyscy 
mogli być na komisji niestety, więc jeśli można by było parę słów przybliżenia w sytuacji.  
Kolejny mówca 
Oczywiście. To jeszcze odnosząc się do uwagi Pana Jerzego, tak, rzeczywiście tam były 
wywłaszczenia, trwają postępowania zwrotowe na grunty niewykorzystane pod cel, to jest jedna 
rzecz. W kwestii sporów, no to taki sporny teren, właściciele, oczywiście tu jest konflikt interesów 
właściciela, gdzie właściciel chce przeznaczyć albo całość, albo część gruntów oczywiście pod 
zabudowę mieszkaniową i głosy i potrzeby mieszkańców, aby można było zrealizować jakąś zieleń 
parkową na terenie, który w chwili obecnej w połowie jest przeznaczony pod tą zieleń parkową, a w 
połowie pod lasy. Ja bym tylko chciał jakby nie wydawać żadnych opinii na ten temat, podejrzewam, 
że dopiero przystąpienie do procedowania planu miejscowego pozwoli na pełną informację i 
wysunięcie pewnych wniosków w tym zakresie, aczkolwiek z reguły jak to ma miejsce jest konflikt no 
powiedzmy interesów jeśli chodzi o właścicieli i oczekiwania mieszkańców. I gmina będzie się starała 



podjąć tą trudną próbę podjęcia mediacji i przedstawienia kompromisowego projektu uchwały, który 
na pewno będzie konsultowany tutaj z mieszkańcami, z Państwem i z właścicielami. Głównie chodzi o 
te tereny zieleni parkowej oraz kwestie rozwiązań układu komunikacyjnego. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Ja może tak w kilku słowach żeby uprościć. Teren tak zwany zielony i teren leśny jest tychże Państwa 
właścicieli spadkobierców, których Osiedle Krokusa było i tak z jednej strony tam Osiedle Krokusa 
zostało zbudowane na gruntach jakby przodków, odebranych prawie za bezcen, z drugiej strony 
oczekiwania mieszkańców są, że ten teren leśny i zielony, który w tej chwili jest w planie 
miejscowym, też zostanie jako zielony i leśny, jeszcze żeby przez ten teren zrobić dojście, najlepiej 
jakby był dojazd, ale dojście przynajmniej od Osiedla Krokusa do ul. Zachodniej. Także sprawa jest 
bardzo delikatna i pewnie będzie trudna, żeby zadowolić wszystkie strony, a szczególnie osoby, które 
zostały w swoich czasach poszkodowane poprzez wywłaszczenie i wprowadzenie na pozostałych ich 
terenach terenu leśnego i terenu zielonego, a wokoło ich terenu są tereny pod zabudowę. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Ja tylko dodam (...)  
Kolejny mówca 
Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
Przepraszam, ja tylko chciałem dodać, że mieszkańcy, ci właściciele zadeklarowali na komisji, że nie 
zależy im na tym, aby tereny leśne przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, chcą zostawić te 
tereny o takim charakterze jakie są obecnie.  
Kolejny mówca 
Czyli mówią dosłownie, że nie będą lasu wycinać, takie były słowa i stwierdzenia oficjalne, dziękuję. 
Ale to tu jest racja.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy jeszcze jest ktoś chętny do zabrania głosu?  
Kolejny mówca 
Jeszcze chciałabym dopytać. Ten teren został objęty planem zagospodarowania stosunkowo 
niedawno, chyba w 2018 ten plan został uchwalony, czy wtedy jakby nie pojawiały się takie wnioski, 
czy nie zostały uwzględnione? Skąd jakby no taka świeża sprawa tak, dopiero uchwalony plan i już 
trzeba będzie go zmieniać, dlaczego tak się stało?  
Kolejny mówca 
Chociażby z tego faktu, że jest impas. Impas polega na tym, że właściciele nie wyrażają chęci tak 
naprawdę sprzedaży tego terenu, wynajęcia i teraz no chcemy rozpocząć dyskusję na ten temat, no 
bo podczas procedowania w 2017 roku nie uczestniczyli w tej procedurze z tych czy innych 
powodów, było to poruszane na komisji. I tak prawdę nam też zależy na zapewnieniu obsługi 
komunikacyjnej, to jest jakby nasz priorytet jeśli chodzi o ten teren, Osiedla Kwiatowego z ul. 
Zachodnią, która jest teraz realizowana na podstawie umów cywilnych w części, a w części na 
podstawie służebności. Chcemy to usankcjonować przynajmniej w planie miejscowym, nie do końca 
według mnie to było jakby przemyślane jeśli chodzi o rozwiązania chociażby komunikacyjne.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Jeszcze ktoś chce zabrać głos w sprawie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa 
Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów 
za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zachodnia-Krokusa" część II. Zamykam pkt 
12. porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki. 
Proszę Panią Małgorzatę Kępę - Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych o przedstawienie 



projektu uchwały. Na prośbę Pani Burmistrz, proszę, udzielam głosu wstępu Pani Skarbnik gminy, 
proszę.  
Kolejny mówca 
Szanowni Państwo, w dniu 20 października 2021 roku odbyło się posiedzenie wspólnych komisji 
obradującej nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących w Gminie Łomianki. Zgodnie z przyjętym przez radnych wnioskiem na 
tym posiedzeniu został przygotowany projekt uchwały określające stawki nieprzekraczające 10% 
wzrostu i przekazane Państwu Radnym w materiałach na sesję. Faktyczny wzrost stawek 
podatkowych był przyjęty uchwałą nr XI/101/2015 z dnia 22 października, z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2016 roku. W roku 2016, w związku z deflacją, należało zrobić korektę stawek podatkowych 
poprzez ich obniżenie, co nastąpiło uchwałą nr XX/244/2016 z dnia 13 października 2016 roku, z 
mocą obowiązująca od 1 stycznia i została podjęta uchwała zmieniająca, ponieważ te stawki, które u 
nas obowiązywały, przekraczały górne granice stawek podatkowych, które są ogłaszane przez 
Ministra Finansów. Porównując dochody gminy uzyskane w roku 2016 i roku 2021 dochody w tym 
okresie wzrosły o 152,07%, natomiast wydatki w analogicznym okresie wzrosły o 169,80%. Do 
wyliczenia został przyjęty plan na 30 września zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, plan 
na 30 września 2021, natomiast 2016 z wykonania był brany. Tak więc Państwo widzicie, że szybciej i 
więcej rosną wydatki ponoszone przez gminę. I teraz może Pani Małgosia omówi projekt uchwały. 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Szanowni Państwo, pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały. Od 2017 roku, to jest od 
5 lat, w Gminie Łomianki obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr 
XX/244/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z 13 października 2016 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łomianki. Co roku Minister Finansów 
ogłasza górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w oparciu o wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, w tym okresie górne granice stawek kwotowych uległy 
następujących zmianom: Na 2018 rok wzrosły o 1,9%, na 2019 wzrosły o 1,6%, na 2020 wzrosły o 
1,8%, na 2021 wzrosły o 3,8 %, na 2022 wzrosły o 3,6%. W przedstawionym projekcie uchwały 
proponuje się wzrost stawek kwotowych podatku od nieruchomości średnio o 9,7%. I tak, pkt 1. Od 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrost stawki o kwotę 8 gr, to jest o 9,9%. Pkt 2. 
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i 
zbiorników sztucznych wzrost stawki o kwotę 45 gr, to jest o 9,91%. Pkt 3. Pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej i statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, wzrost stawki o kwotę 4 gr, to jest o 8,89%. Pkt 4. Niezabudowanych, objętych 
obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i 
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, wzrost stawki o kwotę 29 gr, to jest o 9,73%. Pkt 2. Od budynków lub ich 
części: podpunkt 1. Mieszkalnych - wzrost stawki o 7 gr, to jest o 9,59%. Podpunkt 2. Związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej: podpunkt a) dla powierzchni użytkowej do 1000m2 włącznie 
- wzrost stawki o kwotę 2,20 zł, to jest o 9,98%; podpunkt b) dla powierzchni użytkowej powyżej 
1000 m2 wzrost stawki o kwotę 2,26 zł, to jest o 9,97%. Pkt 3. Zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - wzrost stawki o kwotę 1,05 
zł, to jest o 9,92%. Pkt 4. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - wzrost stawki o kwotę 
46 gr, to jest o 9,98%. Pkt 5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - wzrost stawki o kwotę 48 



gr, to jest o 9,94%. Skutki finansowe zmiany stawek podatku od nieruchomości dla gminy: Jednym ze 
źródeł dochodów gminy są wpływy z podatku od nieruchomości, dochody zaś przeznaczane są na 
realizację zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Przy zastosowaniu stawek podatkowych w 
proponowanym projekcie uchwały szacuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2022 roku 
wyniosą 19 150 458,93 zł co daje wzrost dochodów w stosunku do 2021 roku o kwotę 1 342 000 zł, 
przepraszam 1 342 227,29 zł. Na tę kwotę wzrostu składają się, składa się około 12, wzrost podatku 
dla około 12 tys. zobowiązań podatkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Panią 
Burmistrz o podsumowanie projektu uchwały. 
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo ja chciałabym w ramach takiego troszkę obrazkowego przedstawienia tego co 
przed chwilą powiedziała Pani Małgorzata Kępa Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, 
szanowni Państwo wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 
Łomianki, zaraz zobaczymy to na przykładach, dlaczego należy wprowadzić nowe stawki? Ponieważ 
zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych 
określony w art. 5 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na 
następny rok podatkowy. Gdyby Panie mogły powiększyć tylko ten jeden obrazek na ekranie będzie 
to czytelniejsze. Jeśli się nie uda to trudno, w każdym razie od 2017 roku górne granice stawek 
kwotowych ulegały zmianą, tak jak już Pani Małgorzata powiedziała 2018 rok to 1,9, 2019 1,6, w 
2020 1,8, na 2021 to jest 3,8 już %, 2022 to jest 3,6, łącznie 12,7 na 2023 skoro inflacja wynosi 6% 
obawiam się, że właśnie będzie to wpisane w tę że ustawę. I teraz tak w, od 2017 roku, czyli od 5 lat 
w Gminie Łomianki obowiązują stawki podatku od nieruchomości określonych w uchwale z 2016 
roku w sprawie określenia wysokości stawek, a to znaczy, że co roku Rząd określa granice stawek 
kwotowych podatku od nieruchomości, jeśli gmina zgodnie z ustawą, Gmina Łomianki jeśli byśmy tak 
podnosi, co roku podnosiłaby wysokość stawek podatku od nieruchomości to w 2022 roku stawki w 
Łomiankach wyższe od obecnych o 12,7%. Od 2017 roku co jest istotne Gmina Łomianki nie 
podnosiła podatku od nieruchomości, jak Pani Skarbnik wskazywała na samym początku we wstępie 
dochody są niższe niż nasze wydatki, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości i zgodnie z nowym 
projektem uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach nowe stawki podatku od nieruchomości wzrosną 
średnio o 9,7 co było wnioskowane przez Państwa Radnych i jeśli, żeby to nie było więcej niż 10%, 
przy dosyć skomplikowanych wyliczeniach w opłatach podatkowych część ma 9,7, 9,9, a niektóre 
mają 8,3, na przykładzie nieruchomości o powierzchni gruntów 540 m2 zabudowana budynkiem 
mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2, wbrew pozorom nie są tutaj w Łomiankach same 
największe domy, bywają właśnie też takie mniejsze. Jakie podatki płacimy teraz w Łomiankach, sami 
zobaczcie Państwo, to jest 298 zł rocznie, tak jeżeli nie będzie zmian w uchwale ta stawka się nie 
zmieni, przykładem symulacji tak, tak, symulacja przy corocznych wzroście stawek o wskaźnik cen 
towarów jestem następnym slajdzie, czyli jeśli byśmy podnosili podatki tak jak robi to bardzo dużo 
gmin w Polsce, podnosili byśmy co roku o wskaźnik ustawowy te wzrosty byłyby niewielkie, czyli 298, 
304 zł, 309, 315, 327 w 2022 rok byłoby to 339 zł, natomiast symulacje w oparciu o ten projekt który 
Państwo dostaliście przed chwilą, tej nowej uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach podatek 2021 
roku wynosi 298, wzrost podatku właśnie to nie więcej niż 10% zaproponowane przez Państwa 
Radnych to będzie 325 zł i zobaczcie szanowni Państwo różnice, to jest 27 zł rocznie, miesięcznie 
wynosi to 2,25 zł, jeśli mówimy o wzroście podatku za taką nieruchomości, taką nieruchomość. 
Skutki finansowe zmiany stawek podatku od nieruchomości dla gminy to przy zastosowaniu tych 
stawek w proponowanym projekcie uchwały szacuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 
2022 roku wyniosą 19 150 458,93 zł, co daje wzrost dochodów w stosunku do 2021 roku o kwotę 1 
342 227,29 w przeliczeniu na ulicę to jest ponad kilometr ulicy zgodnie z projektem i z 
obowiązującymi przepisami i mimo uchwalenia nowych stawek podatkowych w Gminie Łomianki na 
rok 2020, jeśli Państwo zdecydujecie się odpowiedzialnie podejść do tego tematu wpływy z podatku 
od nieruchomości nadal będą niższe o kwotę 6 035 000 zł, tu jest jakiś, o jedną, o jedną cyferkę za 
dużo. W związku z tym, że nie zostały uchwalone górne stawki podatkowe, czyli tak naprawdę nadal 
chronimy naszych mieszkańców przed wprowadzeniem tych najwyższych stawek podatkowych, co 



skutkuje właśnie takim deficytem, jeśli chodzi o wpływy do budżetu Gminy. Chciałabym żebyście 
Państwo Radni odpowiedzialnie do tego podeszli, bo tak jak mówię, no na przykładzie 2,25 zł 
miesięcznie, czyli 27 zł rocznie na przykładzie jednej z nieruchomości, nie są to zatrważające kwoty 
mieszkańców, ale w skali liczby tych tysięcy które wpłynęły by do nas, znaczy z tych tysięcy 
nieruchomości, które wpłynęły do budżetu Gminy robi się już kwota bardzo, bardzo sensowna, czyli 
1 000 300 zł dodatkowego dochodu do budżetu Gminy Łomianki. I jeszcze taka dygresja, jesteśmy w 
trakcie przygotowywania projektu budżetu na rok 2022, wiele propozycji Państwa Radnych zostało 
uwzględnione w tym projekcie, naczelnicy również zgłaszali swoje potrzeby i już wiemy, że musimy, 
że mamy te propozycje za wysokie o 59 mln., w zeszłym roku było to 57 mln. za dużo żeby budżet się 
spiął na przyszły rok, w tym roku już mamy te 59 mln., przy takich podstawowych cięciach 
budżetowych, na jutro do pracy zostało nam do ścięcia 14 mln., więc każda suma, która 
powiększyłaby nasz dochód nie obciążając zbytnio budżetów, budżetów, tak mieszkańców pomogła 
by nam spiąć budżet i zaplanować dodatkową inwestycje, dziękuję Państwu bardzo za uwagę.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Burmistrz, bardzo proszę Pana Mateusza Krogulca Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej o wyrażenie opinii Komisji.  
Kolejny Mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni Radni, mieszkańcy Komisja Budżetowa obradując w 
niepełnym składzie wyraziła opinię negatywną, jeden głos przeciw, drugi głos wstrzymujący się, 
dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, szanowni Państwo Radni otwieram dyskusję. Proszę Pan Michał Naftyński, później Jerzy 
Serzysko, następnie Grzegorz Bryk, w takiej kolejności.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Radni, Pani Burmistrz, Pani Przewodnicząca, mieszkańcy to co widzieliśmy tutaj moim 
zdaniem to jest obraz niepełny, ja słyszałem, ale dobrze to cofnę się, za nim powiem merytoryczne 
rzeczy to powiem, że nie podoba mi się jak Pani Burmistrz używa słowa żebyśmy głosowali 
odpowiedzialnie, to jest, to jest insynuacja, że każdy kto zagłosuję przeciw tej uchwale zachowuje się 
nieodpowiedzialnie, to jest kolejny raz pouczanie Radnych jak mają głosować, ja sobie osobiście nie 
życzę takich insynuacji, to jest poniżej krytyki, może Pani Burmistrz jakby pouczać swojego męża, 
swoje dzieci jak Pani ma ochotę, ale nie nas, to jest jedna rzecz. Druga rzecz w tym co zobaczyliśmy 
przed chwilą widzieliśmy pieniądze, pieniądze, pieniądze, ale nie widać było tam strategii, bo 
podnoszenie podatków to jest zachęcanie, albo zniechęcanie ludzi do tego żeby osiedlali się, żeby 
zakładali biznesy, widzieliśmy wyliczenia tylko w oparciu o mieszkaniówkę, ja mieszkam tutaj od 
urodzenia, pierwszy raz świadomie oczy otworzyłem w Łomiankach, pamiętam jak Łomianki 
przechodziły przemianę, jakby uznawane za centrum małego biznesu, tutaj było masę różnych 
zakładów, które się rozwijały tak i wtedy tak naprawdę powstawały można powiedzieć miejsca pracy. 
W momencie kiedy powstają miejsca pracy to ludzie nie muszą jeździć do Warszawy i nie trzeba 
obiecywać ludziom, że w 15 minut dotrze się do Warszawy tak, bo ludzie znajdują pracę na miejscu i 
realizują pewne rzeczy na miejscu, więc zabrakło mi w tej prezentacji którą widzieliśmy odniesienia 
się do tego jak będzie wyglądała sytuacja dla przedsiębiorców, nie było, ale prezentacja była tylko i 
wyłącznie o mieszkaniówce, 500 m2 działka, domek i tak dalej, więc tego nie widziałem, nie 
widziałem żadnego zestawienia tych podatków z okolicznymi gminami, mówiliśmy o promocji naszej 
Gminy, to ja przypomnę tylko, że pieniądze, które zostaną zdobyte przez Gminę poprzez 
podniesienie tych podatków, jeśli, jeśli, jeśli Państwo Radni poprzecie ten, ten projekt to jest mniej 
więcej połowa budżetu Działu Promocji który, no właśnie zamiast, zamiast wydawać pieniądze na, na 
promocje w postaci koncertów, w postaci różnych dziwnych działań można zostawić, albo obniżyć 
podatek dla przedsiębiorców i to też jest promocja w miejscowości do tego żeby tutaj napływali 
ludzie budowali biznesy swoje, więc zabrakło mi zestawienia tego z Gminą Czosnów, obok z innymi 
gminami jak tam wyglądają podatki, jak, czy jesteśmy konkurencyjni na ich tle, czy zachęcamy tutaj 
przedsiębiorców do tego aby rozwijali swoje, swoje biznesy, więc tego mi absolutnie zabrakło, jak 



robią to inne gminy, nie mam informacji jak podniesienie stawek wpłynie na Janosikowe, czy, czy my 
w związku z tym, że będziemy podnosić podatki będziemy płacić te Janosikowe wyższe? Pytanie czy 
my podnosimy, czy, czy Pani Burmistrz chcę żebyśmy podnieśli podatki bo możemy je podnieść, czy 
jest w tym jakaś, jakaś myśl, bo ja nie widzę w tym strategii, nie widziałem nigdzie odpowiedzi na 
pytanie po co to robimy. Mam poczucie, że chcę Pani Burmistrz podnieść podatki, bo możemy, bo 
możemy podnieść do jakiegoś poziomu, nie mam też wydawało mi się, że warto byłoby pokazać na 
przykład jaki procent będą miały udział te podatki, podniesienie tych podatków w całym budżecie, 
chciałbym też zwrócić uwagę, że Pani Burmistrz też jak gdyby nie, nie, nie, nie znaczy warto może 
nie, warto byłoby wspomnieć jak ile mamy pieniędzy w kasie przy okazji i warto byłoby wspomnieć 
może też o dotacji, którą będziemy niedługo dostawać, która też jak gdyby te pieniądze może warto 
byłoby 7,5 mln. wejdzie do budżetu, może warto nie podnosić podatków, więc ja osobiście będę 
głosował przeciw i zachęcam też Radnych do tego żeby głosowali przeciw tej uchwale, dziękuję 
bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Radny. Pani Burmistrz umówiliśmy się, że tak bardzo proszę Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
To było bardzo ładnie podane w procentach, że 9,70% tam 9,6, 9,55, no żeby to zmaterializować 
bardziej mam pytanie takie, ile będzie opłata za m2 powierzchni przedsiębiorcy, który działalność 
prowadzi małą, ile za mieszkaniówkę, ile za komórkę w której się przechowuje węgiel na przykład o 
m2 mówię.  
Kolejny Mówca 
To może ja przeczytam cały projekt uchwały?  
Kolejny Mówca 
Nie, tylko 3 punkty nie potrzeba.  
Kolejny Mówca 
Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to ważne są, ważne jest, ważne jest jeden element, czyli tak podatek 
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków to jest 96 groszy i drugi to jest od 1 m2 
powierzchni i od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla powierzchni 
użytkowej do 1000 m2 włącznie stawka 24,24 zł od 1 m2 powierzchni, a dla powierzchni użytkowej 
budynków powyżej 1000 m2 stawka 24,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  
Kolejny Mówca 
Jasne mieszkaniówka.  
Kolejny Mówca 
Budynek mieszkalny.  
Kolejny Mówca 
Jednorodzinny tak.  
Kolejny Mówca 
Mieszkalny 80 gr od 1 m2 powierzchni użytkowej, grunty, grunty pozostałe to są, to jest 49 groszy od 
1 m2 powierzchni i tak to co Pan mówił komórka, czyli to są budynki, budynki, budynki pozostałe w 
nazewnictwie 5,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  
Kolejny Mówca 
Jasne dziękuję bardzo.   
Kolejny Mówca 
Dziękuję Radny Grzegorz Bryka później Pani.  
Kolejny Mówca 
Ja jeszcze nie skończyłem Pani Przewodnicząca jeżeli można i właśnie widać, że jaki udział jest, jeżeli 
przedsiębiorca prowadzi małą działalność, niech to będzie 100 m2, 100 m2 to jest podatek 24 tys., 
2400 tys. rocznie prawda, to jest no jednak znacznie, znaczy wkład, jeżeli wiadomo, że jakie są czasy, 
trudne są czasy. Jeżeli ktoś stać go tylko na węgiel, nawet nie ma gazu w domu to za m2 będzie płacił 
5,30 zł w tej chwili tak, to, to jest bardzo wysoka opłata według mnie i możemy zabraknąć nawet na 



ten węgiel, na ten węgiel żeby kupić, już nie mówię o zakładaniu gazu, teraz jeżeli Państwo spojrzycie 
na rachunki za ostatnią dostawę gazu w skali rozliczana jest dwumiesięcznej, w ciągu tych dwóch 
miesięcy rachunek przyszedł przedwczoraj, czterokrotna podwyżka, 4 razy była wprowadzona 
podwyżka, 2 tygodnie, 3 tygodnie, w sumie podwyżka ponad była 130%. Jeżeli tak będzie, będą rosły 
podwyżki to spiąć koniec z końcem większości rodzin będzie trudno a my jeszcze chcemy podnieść 
podatek dla no i tak sytuacji, która nie jest obiecująca i napawająca optymizmem, a wprost 
przeciwnie. Także czynnik ludzki proponowałbym uwzględnić, wszyscy czasie ostatnim, czyli 
pandemii tak, tak zwanej pandemii, wszyscy zaczęli podnosić różne opłaty, ceny, ceny towarów, ceny 
usług i my chcemy się do tego jeszcze przyłączyć, jakieś państwo no ściąga haracz od mieszkańców 
od dawna zawsze tak było, tylko jest kwestia jakiej wysokości jest ten haracz i czy mieszkańców na to 
stać, tak że ja osobiście jestem przeciwny podnoszeniu jakikolwiek podatków, czy obciążeń dla 
mieszkańców, którzy i tak mają trudne życie w większości przypadków, ja osobiście będę głosował 
przeciw, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo proszę Radny Grzegorz Bryk, później Pani Burmistrz i następnie Pani Agnieszka 
Zdunek.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo na komisji, która się odbyła w środę 20 października omawialiśmy projekt 
uchwały podatkowej podniesieniu podatków, padły stwierdzenia, że jesteśmy bardzo bogatą Gminą, 
tylko statystycznie tak naprawdę bo średnia, średni dochód na mieszkańca ma bardzo wysoki w skali 
kraju, ale to jest tylko statystyka, to jest średnia. Druga kwestia, według mnie powinniśmy się 
wstrzymać z podwyżką opłat od nieruchomości podatku od nieruchomości dlatego, że właśnie jest 
taki okres kiedy rosną ceny mediów, gazu, prądu one są uwarunkowane czynnikami światowymi i 
polityką też, kwestia taka jest, że decyzje podatkowe dostaną mieszkańcy styczeń-luty w starym 
właśnie okresie grzewczym, kiedy też będą rachunki wysokie za prąd, za gaz i czy my musimy 
podnosić je, to jest kwestia, bo słyszeliśmy tu takie tezy, że wszystkie, bardzo dużo gmin podnosi też 
podatki no ok, tylko tak, czy one podnoszą te podatki dlatego, że są zadłużone, czy podnoszą podatki 
dlatego, że mają bardzo okrojone dochody, czy po prostu się z mówiły, bo jest też taki czynnik i 
wiemy jakie to są samorządy, które w okresie właśnie żeby rozhuśtać atmosferę, dorzucić jeszcze 
parę kamieni do ogródka, żeby to ludzie zobaczyli jakie to wielkie są podwyżki. Następna kwestia jest 
taka, że nie jest przerażająca to jest prawdziwe po prostu, media o tym mówiły. Ja wiem, że 
przerażające jest, ale prawdziwe tak no. O to chodzi, że też proszę Państwa 1 300 000 zł będzie 
dodatkowego dochodu i teraz kwestia taka, Łomianki teraz dostaną 3 400 000 na budowę świetlicy w 
Dziekanowie Leśnym, ja wiem, że Pani Burmistrz ma problem z tym wysłuchaniem moich tutaj 
wypowiedzi, ale proszę wytrzymać jeszcze. Kwestia jest taka 3 400 000 na budowę świetlicy w 
Dziekanowie 1 400 000 na remont ulicy Sierakowskiej, wcześniej były dotacje na budowę ulicy 
Fabrycznej i Dolnej na Dąbrowie, a jeszcze pomiędzy były takie drobne sumy jak 500 tys. na, na wóz 
dla Straży Pożarnej i teraz do czego zmierzam, może Gmina powinna częściej starać się o takie 
dotacje, niestety przełamać swój opór i występować do różnych instytucji o dofinansowanie, bo 
jeszcze do czego zmierzam, bo tutaj na komisji, tutaj nie było wspomniane, ale było właśnie jakieś 
groźby, straszenie, że Minister nie da, albo da za mało Minister Finansów, nie wiemy jeszcze ile da 
tak naprawdę, jak to będzie wyglądało pod koniec roku w tak zwane wyrównanie, w zeszłym roku 
było 7 mln. tak.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Teraz, aha no to jeszcze, no to jeszcze lepiej no i kwestia taka, czy właśnie my musimy to podnosić, 
czy my jesteśmy w takiej sytuacji finansowej, że koniecznie ten 1 300 000, czy nie lepiej właśnie 
starać się więcej dotacji i te środki, które mamy zostawić na, na przesunąć do innych, na wydatki, 
które są konieczne i ta podwyżka nie będzie potrzebna tak mi się wydaje, no i nie tylko mi, mi się 
wydaje, tylko większości mieszkańcom, dziękuję bardzo.  



Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Burmistrz poproszę.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, szanowni Państwo zacznę od końca, występujemy bardzo często, bardzo różne dotacje, 
różne środki zewnętrzne, mamy bardzo dobrze działający Referat Funduszy Zewnętrznych, może Pan 
złożyć wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, uzyska Pan informację do, gdzie 
składaliśmy wnioski, skąd wnioski zostały nam przyznane, a gdzie te wnioski nie zostają nam 
przyznane. Druga rzecz, stracimy 20 mln. rocznie na Polskim Ładzie zawnioskowaliśmy w tym roku 
mniej więcej 17 mln 3 różnych projektach, a dostaliśmy na projekt najniższy, czyli 3 400 000 zł, 
rozumiem, że mam bardzo się cieszyć porównując 3 400 000 zł do 20 których nam zabraknie rocznie 
w budżecie Gminy Łomianki. Następna rzecz, nie wszyscy przedsiębiorcy stracili na pandemii 
szanowny Panie to nie jest tak, że przedsiębiorca każdy jeden stracił, oczywiście zdarzają się takie 
sytuacje i rozpatrywaliśmy je przez cały okres pandemii i indywidualnie, jeśli przychodził do nas 
przedsiębiorca i wykazywał stratę znajdowaliśmy sposób żeby nie miał trudniej jeśli chodzi o podatki, 
ale nie możemy traktować wszystkich jednakowo, bo jedni zarobili bardzo duże pieniądze na 
pandemii, jedni zarobili takie same, a inni stracili i jeśli chodzi o tych co stracili i zawnioskowali o 
pomoc taką od Gminy otrzymywali, więc też nie chciałabym żeby wybrzmiewało tutaj, że wszyscy 
przedsiębiorcy na pandemii tracili. Następna, następne informacje, chciałabym żebyście Państwo nie 
używali w sformułowań pod tytułem haracz od mieszkańców, to nie jest haracz, to jest podatek od 
nieruchomości, który jest dochodem własnym Gminy, który jest wykorzystywany żeby zaspokoić 
ogromne oczekiwania mieszkańców, my tego nie robimy dla siebie, tylko robimy to dla miast, żeby 
można przeprowadzać inwestycje. Następna informacja, tak oczywiście mieszkańcy płacą dużo 
wyższe rachunki za gaz, za światło, za usługi, to taka też informacja dla Państwa Radnych, być może 
nie wiecie, ale o tym mówiliśmy wielokrotnie my też płacimy jako Gmina za prąd, za gaz, za 
przedszkoli, za utrzymanie budynku nawet tego ICDS-u, no jakby słuchajcie no nie możecie oddzielać 
podwyżek prądu, gazu i usług, że dotyczą wyłącznie mieszkańców, Gmina również ma zobowiązania, 
Gmina ma podpisane umowy, oświetlenie uliczne, wszystkie te pieniądze musimy znaleźć na to żeby 
w Gminie żyło się co najmniej na takim samym poziomie, a za chwilkę będziemy musieli nie wiem co, 
co drugą latarnie włączać, bo nas też dotyczą podwyżki cen prądu. 20 października było spotkanie, 
które wyjaśniało wszystko i myślę, że Radni którzy wzięli udział w tym spotkaniu wiedzą, że projekt 
pierwotny zakładał właśnie te maksymalne podwyżki, wsłuchaliśmy się w Państwa głosy, podwyżki są 
maksymalnie 10%, czyli 9,70%, bądź w przypadku mieszkaniówki to jest 8,31%, to nie są ogromne 
kwoty, więc też chciałabym żebyście Państwo nie demonizowali podwyżek ponieważ drobne kwoty 
powinny być podwyżki co roku, bo takie mamy ustawowe obowiązki. A jeśli chodzi o to miejsce 
przyjazne dla biznesu to Panie Radny otrzymaliśmy jako Gmina nagrodę jak, 3 miejsce w rankingu 
miejsc przyjaznych dla biznesu, czyli to nie jest tak, że biznes stąd ucieka, bo tutaj się nie wiem 
bardzo źle dzieje, dlatego uważam, że to jest ostatni moment na wyprostowanie historii pod tytułem 
brak 6 035 145,70 zł żebyśmy nie powiększali tej straty, bo jeśli nie podejmiemy tej uchwały, że nie 
podejmiecie Państwo tej uchwały, tej propozycji i tak obniżonej na Państwa wniosek to będziemy tę 
stratę, wygenerujemy tę stratę na poziomie 7 135 000, czy tam z kawałkiem. W każdym razie, w 
każdym razie zrozumcie szanowni Państwo że możemy, mieć 7 mln., a możemy nie mieć nic, czyli 
mieć, czyli mieć stratę. Na przyszły rok jest to 1 300 000, czyli po 2,25 zł od mieszkańca, który ma 
działkę 540 i dom o powierzchni 75 m2, naprawdę nie demonizujmy tej podwyżki, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo proszę Agnieszka Zdunek, później Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo tutaj Pani Burmistrz nawet przed chwilą wspomniała, że wszystkie pytania i 
wątpliwości zostały wyjaśnione 20, na spotkaniu 20 października, a ja wtedy zadałam pytanie czy 
sytuacja finansowa Gminy jest tak zła, że musimy sięgać do tego środka jakim jest podniesienie 
podwyżek, znaczy podniesienie podatków? No nie dostałam odpowiedzi jak wygląda sytuacja 
finansowa Gminy, nadal poruszamy się jakby we mgle, moim zdaniem to, że ustawa dopuszcza 



podnoszenie podatków co rok, to nie jest żaden obowiązek, to jest pewna możliwość tak, bo 
ustawodawca musi taka możliwość przewidzieć, po to określa górne granice żeby też powstrzymać 
fiskalizm i zapędy władz lokalnych do, które mogłyby być dużo większe niż byłby to zdrowy rozsądek 
więc stąd są te górne stawki, ale nie jest to żaden obowiązek. Moim zdaniem do podnoszenia 
podatków powinniśmy się przechylić, czy podnieść taki problem wtedy kiedy wymagała by tego 
sytuacja Gminy, kiedy rzeczywiście nie mielibyśmy pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, czy nie 
mielibyśmy pieniędzy właśnie na opłacenie tych że latarni, ja nie wiem, nie otrzymamy takiej 
informacji jak dotąd, że sytuacja Gminy jest dramatyczna i że jakby jedynym wyjściem z tej 
dramatycznej sytuacji jest ściągnięcie od mieszkańców 1 300 000 zł, przypomnę, że w pierwszej 
wersji urząd proponował 15% tego podatku, no tutaj to zostało zmniejszone o 10, więc może ta 
sytuacja nie jest aż tak dramatyczna skoro można było o te 5% jeszcze tą propozycję zmniejszyć, 
także no dopóki nie uzyskam takiej informacji jak wygląda, jak dramatyczna jest sytuacja finansów 
Gminy, nie widzę powodów żeby nakładać nowe obciążenia na naszych mieszkańców, bo, bo oni 
podatki płacą cały czas i oni liczą na to, że z tych ich podatków pewne rzeczy będą im zapewniane i 
no dopóki nie ma jakby takiej informacje, że już kasa jest pusta i nic się nie da zrobić to naprawdę nie 
ma powodu żeby do mieszkańców znowu się zwracać o kolejne pieniądze, dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Rady Piotr Bartoszewski, później Pani Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Tak drodzy Państwo rozmawialiśmy o tym na komisjach połączonych dyskusja była bardzo żywa, 
natomiast nie dowiedzieliśmy się tego co powinniśmy się dowiedzieć na tych komisjach, mianowicie 
na co mają te środki być przeznaczone. Pani Burmistrz przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze stara 
się w taki sposób, w taki sposób nawinąć to wszystko Radnym, mieszkańcom żeby pokazać się w 
jakimś tam dobrym się i usprawiedliwić swoje działania, natomiast drodzy Państwo od 3 lat w 
Łomiankach się nie dzieje zupełnie nic, mamy taki zastój, no wie Pani, no śmiech przez łzy, ja też 
zaraz chyba się będę śmiał przez łzy, dokładnie tak. Ten kto tu mieszka dłużej, dłużej niż 3 lata 
doskonale wie co się działo w poprzednich kadencjach i nie mówię tylko o kadencji ostatniej, ale i 
wcześniej i wcześniej, mamy najgorszego Burmistrza i w historii, a być może i najgorszą Radę, nie 
dzieje się zupełnie nic i w tej swojej bezczelności jeszcze się nas obciąża mieszkańców podwyżką 
podatków, jest to po prostu, jest to po prostu żałosne, jest to arogancja najwyższej wagi, nie 
powinniśmy w ogóle na to pozwolić. Oczywiście gdyby się okazało gdyby Pani Burmistrz rzeczywiście 
pokazała przez te lata co można zrobić, jak najbardziej być może tak, natomiast w tej sytuacji trzeba 
stanowczo powiedzieć nie, nie można podatków podwyższyć. Zadam jeszcze raz pytanie, co, na co te 
środki mają być przeznaczone, bo to że pieniądze, pieniądze, pieniądze przy każdej okazji, przy 
każdej podwyżce opłat za śmieci, opłat za wodę, opłat za grunty, wszystko co tylko już, już ująłem to 
w słowa na komisach jest zwyczajne dojenie mieszkańców, dojenie, dojenie i do kasy i do kasy, nie 
wiem na co te środki Pani gdzieś tam zbiera, ale mam pytanie, jaka jest, jaka jest nadwyżka w 
budżecie na tą chwilę? Liczę na odpowiedź, a ja mówię stanowcze nie takim działaniom, czekam na 
wyjaśnienie, które to już padło kilka razy, a odpowiedzi dalej, a odpowiedź dalej nie ma. Dziękuję 
Pani Burmistrz, później Pan Burmistrz Gawda.   
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, Panie Radny Piotrze Bartoszewski fantastycznie Pan używa retoryki, strachu no 
nie wiem zniesmaczenia, ten co się dzieje w Gminie, był raport o stanie Gminy za rok 2020 i za ten 
rok 2019 również, inwestycje się toczą szkoda, że Pan ich nie chce zauważyć, ulica Fabryczna, ulica 
Długa, przedszkole się buduje, buduje się szkoła, rozumiem, że to jest.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Ale ja nie chcę z Panem dyskutować na temat inwestycji, dostanie Pan raport za rok 2021, będzie 
Pan mógł się z nim zapoznać. Jeśli chodzi o historię przypominam, że rok 2020 to jest pandemia, bo 
też myślę że Państwo o tym zapominają i nie działanie Rady, nie obradowanie Rady przez 4 miesiące 



w zeszłym roku co opóźniło wszystkie możliwe przetargi w 2020 roku i dlatego wszystko to jest 
przesunięta, ale rozumiem, że zbieram cięgi za Państwa brak pracy ponieważ Przewodniczący 
uprzedni nie zwoływał sesji. Rozumiem, że to jest wytłumaczone, Państwo się z tym zgadzacie, winę 
ponoszę ja, ok Mea Culpa możemy się tak bawić w nieskończoność, niemniej jednak Pani Agnieszko 
Pani Radna, czy ja mam doprowadzić do dramatycznej sytuacji Gminy żeby Pani zrozumiała, że 2,25 
miesięcznie to nie jest drenowanie kieszeni mieszkańców? To jest pierwsza rzecz, właśnie po to 
staramy się wyrównać te podatki nie dramatycznie tylko systematycznie, to jest drugi projekt 
uchwały w zeszłym roku Państwo podjęliście decyzję, że nie podejmujecie nawet rozmów o 
obniżeniu zaproponowanych przez nas kwot tylko odrzuciliście projekt w całości, rozumiem był 
COVID nie wiedzieliśmy z czym się mierzymy, teraz niestety jest to dosyć obligatoryjne żebyśmy 
właśnie nie doprowadzili do tej dramatycznej sytuacji Gminy, bo to nie jest tak, że ja nie mam 
obowiązku zaplanować właśnie tych podwyżek, bo ja nie mogę doprowadzić do tej sytuacji, bo jeśli 
doprowadziła do takiej sytuacji, że nie nie mielibyśmy na cokolwiek, to zaraz Państwo byście mnie 
oskarżyli, że nie zaplanowałam tego wcześniej, któryś z Panów pytał o strategię, to jest właśnie ta 
strategia, żeby w kasie pieniędzy nie zabrakło. Przypominam jesteśmy w trakcie projektowania 
budżetu na 2020 rok, brakuje nam 59 mln. do tego żeby spiął się nam budżet na podstawie 
wniosków naczelników i jednostek pomocniczych, żebyśmy byli w stanie zapłacić nauczycielom 
właśnie przez cały rok, czyli znowu w tym roku spotkamy się z sytuacją, że te plany będą na połowę 
roku, a po czym luty-marzec jak będą wolne środki znowu trzeba będzie dokładać, tak wygląda 
spinanie budżetu, jesteście Państwo Radnymi 3 rok z rzędu, wydaje mi się, że to są dosyć 
podstawowe informacje i działania, które powinniście Państwo przyswoić, więc dosyć mnie zaskakują 
takie, takie rozliczanki i wyliczanki ponieważ tak jak mówię, no ja nie mam prawa doprowadzić do 
tego żeby Gmina nie była w stanie zadziałać. A jeszcze, jeszcze jedna informacja prostująca fałszywe 
informacje wypowiadane przez pana Piotra Bartoszewskiego, nie była podana cena wody Panie 
Piotrze, więc jeśli mówimy o czymkolwiek to mówmy to zgodnie z faktami z prawdą i naprawdę nie 
używajmy populistycznych haseł tylko weźmy odpowiedzialność za to żeby nie było gorzej niż jest. Ja 
rozumiem że niektórzy nie lubią słowa odpowiedzialny z którego ja używam tutaj być może w 
nadmiarze, ale mam wrażenie że coś porusza wewnątrz jednego Radnego skoro aż tak bardzo 
reaguje na hasło odpowiedzialność, tak ja będę, będę to powtarzać, ja mam być odpowiedzialna jako 
Burmistrz, ja mam odpowiedzialnie współpracować z moimi pracownikami w urzędzie, żebyśmy 
odpowiedzialnie prowadzili politykę Gminy i odpowiedzialnie podchodzili do różnych rzeczy, to tyle 
dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, teraz poproszę o głos Pana Burmistrza Gawdę, później Bartoszewski Piotr, następnie, nie 
Jerzy Serzysko, następnie Agnieszka Zdunek i w takiej kolejności.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Proszę Pana Radnego tutaj jest cały czas ad vocem, proszę obejrzeć się do tyłu, inny Radny nie ma 
prawa, nie ma możliwości dojść do głosu dlatego, że jest wiecznie ad vocem, teraz Pan Burmistrz 
Gawda, później Pan Burmistrz Bartoszewski, przepraszam Pan Radny Bartoszewski, następnie Jerzy 
Serzysko, Agnieszka Zdunek, proszę bardzo, bardzo proszę Panie Burmistrzu.  
Kolejny Mówca 
Gratuluję awansu Panie Piotrze.  
Kolejny Mówca 
Ale ja życzę z całego serca jeżeli udźwignie tę Gminę i dostanie mandat mieszkańców to w kolejności.  
Kolejny Mówca 
To już tak? Proszę Państwa na połączonych komisjach mówiliśmy o jeszcze jednym fakcie do którego 
Pan Radny Bryk nawiązał, ale wydaje mi się, że ponieważ nie wszyscy na tych, na tych połączonych 
komisjach byli to chętnie jeszcze dorzucę tą informację. GUS opublikował informacje na temat 
dochodów, czy konkretnie przychodów mieszkańców miast z całej Polski, teraz to jest po raz 



pierwszy takie opracowanie zostało zrobione na danych ściągniętych z Urzędów Skarbowych, więc 
nie są to żadne deklaracje, czy jakieś ankietowe badania tylko bardzo precyzyjnie dane. Na 
podstawie tych danych utworzono ranking miejscowości, Łomianki znajdują się na 3 miejscu w 
Polsce, tu mieszkają najbogatsi ludzie w Polsce proszę Państwa, to statystyka bierze się z danych z 
konkretnych, z konkretnych sytuacji, nie bierze się z powietrza, to nie jest wymyślone przez kogoś. 
Mieszkalny w miejscu w którym żyją najbogatsi ludzie w Polsce, ten fakt trzeba, tak nie tylko, ale, ale 
dacie mi Państwo dokończyć. Natomiast spojrzeliśmy co dzieje się, spojrzeliśmy co dzieje się z 
mieszkańcami i z gminami w których w których żyją ludzie, którzy zarabiają najmniej, zarabiają 
naprawdę bardzo mało, w dużej części tych gmin ci ludzie płacą większe podatki od nieruchomości 
niż my. Tam władzę władza tych miast doszły do wniosku, że trzeba to zrobić, że odpowiedzialność za 
społeczność, za tą Gminę, za tą zbiorowość tego wymaga. I teraz Państwo nie lubicie mówić, 
mówienia o odpowiedzialności, o takich sprawach, ja jednak chciałbym o czymś takim co w obszarze 
tej odpowiedzialności leży powiedzieć. Jak kandydowałem do Rady Miejskiej to wyobrażałem sobie 
swoją rolę, że będę strażnikiem wspólnych interesów, że i i tak wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć 
na swoją rolę, jesteśmy tu Państwo, jesteście jako Organ Stanowiący gospodarzem tego terenu, 
jesteście odpowiedzialni za co żeby w tej społeczności się dobrze żyło, żeby wspólne sprawy były 
dobrze zaopiekowane i teraz jeżeli patrzymy z perspektywy swojej rodziny, swoich sąsiadów, czy 
swoich, swojej najbliższej okolicy i każdy z nas ciągnie w tą stronę tej swojej zbiorowości z której 
pochodzi to to się nie złoży na sensowny obraz, będziemy dryfowali, będziemy podejmowali decyzje, 
które są wypadkową jakiś pojedynczych partykularnych interesów, tak nie można podchodzić do 
rzeczy, przepraszam, że mówię w ten sposób w takim tonie, ale odpowiedzialność za zbiorowość coś 
wymaga, czegoś wymaga, my musimy się znaleźć i jakby poczuć gospodarzami tego terenu. Państwo 
mówicie haracz, Państwo mówicie drenowanie, Państwo mówicie o tym, że ktoś coś tu zabiera, to 
jest kwestia odpowiedzialności za zbiorowość, kto ma myśleć o interesach wspólnych? Przecież my 
musimy, znaczy my musimy umieć przekonać mieszkańców, że jest coś więcej niż indywidualny 
interes poszczególnych ludzi, jest wspólny interes tej zbiorowości. Państwo podejmujecie decyzję na 
podstawie różnych czynników, czy różnych kryteriów, ale bardzo bym was namawiał na poczucie się 
gospodarzem i człowiekiem, czy zbiorowością odpowiedzialną za sprawy wspólne, tyle z mojej strony 
dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuje Radny Piotr Bartoszewski, jeszcze nie Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Mogę mówić tak? Panie Burmistrzu to znaczy w kółko jest to samo wałkowane, a ja o to samo pytam 
cały czas, na co te środki mają zostać przeznaczone, odpowiedzialność wspólna to jest właśnie to 
żebyśmy wiedzieli na co środki mają być przeznaczone, w tym momencie to jest tak, że my mamy od 
mieszkańców wziąć i jeszcze im to najlepiej wytłumaczyć w taki sposób, że nie było innego wyjścia, 
że trzeba te podatki podnieść, była propozycja 20%, 10 nieistotne, nie jest to moment żeby te 
podatki podnosić w jakikolwiek sposób. Pani Burmistrz nawiązała do odpowiedzialności, tak Pani 
Burmistrz razi nas to słowo z jednego powodu, bo jest w Łomiankach kilka osób, które tej 
odpowiedzialności nie biorą, gdyby Pani była człowiekiem odpowiedzialnym to złożyła by Pani Urząd 
i przestała niszczyć miasto, jeden Burmistrz odpowiedzialnie odszedł, nie przyłożył ręki do tego 
bałaganu, natomiast reszta tkwi tutaj i niestety przykłada rękę do tego, aby było coraz gorzej, coraz 
gorzej i coraz gorzej i jeżeli wymaga Pani od nas takich właśnie odpowiedzialności, ja wymagam od 
Pani też żeby odpowiedzialnie podejść do sytuacji, odpowiedzialnie po prostu. Zadam jeszcze raz 
pytanie, na co mają być przeznaczone te środki, brakuje nam? Na co nam brakuje, jeżeli w 
Łomiankach by się działo dobrze, jeżeli byłby pomysł, jeżeli byłaby koncepcja to nie widzę przeszkód 
do podniesienia podatków, natomiast wiem od mieszkańców jak są niezadowoleni z tego co się tutaj 
dzieje, a tak naprawdę nie dzieje się nic, jakiś chaos z jednej ulicy na drugą, bez ładu, bez składu, bez 
pomysłu w ogóle na zarządzanie Miastem. Wiem, że Pani się udało, Pani się udało przetrwać tutaj te 
3 lata z tego powodu, bo był COVID, bo były inne problemy i jeszcze dotrwa Pani pewnie ten 2 do 
końca, natomiast miasto za, po kadencji Pani nie będzie wyglądało tak jak wyglądało. I jeszcze na 



koniec powiem jedną rzecz, że w mojej opinii zwala Pani winę na COVID, na Rząd, na sytuacje różne, 
natomiast tragedia jeszcze większa była niż te wszystkie sprawy COVID-owe, Rządowe i inne była 
największa tragedia w 2018 roku gdzie wygrała wybory Pani Burmistrz Żebrowska i to właśnie 
pogrąża Łomianki coraz głębiej i coraz głębiej, gdzie nie wiem, czy ktokolwiek zdoła je później 
wyprowadzić do stanu przynajmniej takiego jakim były wcześniej, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Radny Jerzy Serzysko, Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Ja mam, ja mam, ja mam taką propozycję żebyśmy się wzajemnie szanowali, to znaczy przestrzegali 
reguł, reguła ad vocem jest taka, że krótka odpowiedź dotycząca tematyki poruszonej przez 
przedmówce i w czasie określonym, dobrze, że Pani Przewodnicząca ustalała, czy to ma być ad 
vocem 2 minuty, czy 3 minuty, czy minutę, a w tym przypadku Pan Radny Bartoszewski, no tak 
wszedł w polemikę kolejną wykorzystując bardzo dużo czasu niezgodne z ad vocem, także szanujmy 
się. Ja chciałem wrócić do mojej poprzedniej wypowiedzi gdzie użyłem słowa haracz. Czy ono jest 
adekwatne do sytuacji, czy nie, nie potrafię powiedzieć dokładnie, można różnie to interpretować, 
fakt faktem, że wszystkie władze od czasów egipskich, rzymskich ściągały haracze, ściągały podatki, 
nazywajmy to teraz podatki od ludów, swoich ludów i podbitych ludów różnie, również. Można 
potraktować Europę i część Państwa jako ludy podbite, ludy niewolnicze tak i te podatki do tego 
służą żeby, żeby władza miała czym rządzić i dobrze sobie żyła i między innymi Radny Bryk tu 
nadmienił, że niektóre samorządy chcą rozbujać sytuację żeby coś nam ugrać. Władza ostatnio 
zrobiła sobie podwyżkę środków na życie, wypłat, diet też tylnymi drzwiami i nie interesują się 
specjalnie, że mogliby te pieniądze przeznaczyć na inne cele, to w tej materii. Teraz chciałem wrócić 
Radny z kolei Burmistrz Gawda powiedział, że mieszkańców tu mamy bardzo bogatych tak, 
mieszkańców którzy mieszkają, sypialnią tutaj tylko, że za zasypianie w Łomiankach płacą 80 groszy 
za 1 m2 powierzchni, a ktoś kto ma komórkę 5 m na węgiel płaci 5 zł za metr kwadratowy 
powierzchni, to jest prawie dziesięciokrotnie drożej za 1 m2 komórki niż, czyli gorzej tych 
uposażonych, niż mieszkający w super warunkach i który tworzy średnią dla, dla. Teraz jeszcze, 
jeszcze na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę, może by zastanowić się w jaki sposób oszczędzać 
na czymś, cały szereg podejrzewam, że jest, jest możliwości oszczędzania, na przykład: światło, tu się 
pali, tu się pali, ostatnio byłem na wykładach i jest nowe Centrum Wykładowe na róg Okopowej i 
Kolskiej, wchodzę do toalety jest ciemno, dopiero po jakimś czasie się światło zaświeca, czyli jest, 
jeżeli jest ileś toalet to, to najprostszy przykład taki z brzegu, jeżeli ileś tych to toalet jest i innych 
pomieszczeń tego typu, gdzie można z automatu wygasić, a jest taki poziom techniki, że nie ma 
problemów to są realne oszczędności i takich realnych oszczędności można szukać, dziękuję za 
uwagę i dziękuję, więcej będę w tym temacie nie będę mówił.  
Kolejny Mówca 
Bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz ja bardzo się cieszę, że możemy jakby jeszcze żyć w takiej sytuacji, że nie trzeba tych 
latarni wygaszać i właśnie chciałbym wiedzieć, czy naprawdę te 1 300 000 które uzyskamy z tej 
podwyżki w taki sposób nam pomoże, że ten budżet w którym brakuje 59 mln. jak Pani to przed 
chwilą powiedziała nam się raptem zepnie, moim zdaniem w skali wydatków i potrzeb Gminy 1 300 
000 które możemy ściągnąć od mieszkańców jest wydatkiem nikłym, na tyle nikłym, że nie warto 
obciążać tych i tak już obciążonych różnymi podwyżkami ludzi dodatkową jeszcze podwyżką. Ja wiem 
że nigdy nie jest dobry czas na podnoszenie podatków, ale też nie zawsze jest taka potrzeba, tak jak 
mówię sama Pani Burmistrz powiedziała 59 mln. nam brakuje, 1 300 000 nam w niczym nie pomoże.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  



Kolejny Mówca 
No tak, tak, tak, wygląda z matematyki i to jest właśnie Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu to jest 
właśnie ta odpowiedzialność, ja ją tak widzę tak, bo to, że w, że średnio i statystycznie mieszkają tu 
najbogatsi ludzie być może tak wynika ze statystyki, ale jest całe mnóstwo ludzi dla których te 100 zł 
podwyżki rocznie to jest naprawdę duży, duży wydatek i duży problem, bo no jest ogromna rzesza 
ludzi też po prostu biednych w Łomiankach.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Jakie? Dla których biednych, to umówmy się, że to nie jest chyba do końca tak, żeby było jasne, ja nie 
widzę tak czarno sytuacji Gminy Łomianek, Gminy Łomianki, wiem że się dzieje dużo, także są 
prowadzone inwestycje, nie narzekam na akurat ten aspekt natomiast też nie widzę żeby było aż tak 
źle żebyśmy musieli podnosić podatki. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję za głos. Ja na początek chciałem powiedzieć coś do Pana Burmistrza, bo Pan Burmistrz się 
powołał tutaj na dane GUS-owskie i mówi o statystyce. Proszę Państwa to ja proponuję, ja dosyć 
dobry kurs statystyki ukończyłem na socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i wytłumaczę jedną 
bardzo prostą rzecz na przykładzie żebyśmy się przyspieszony kurs statystyki. Załóżmy, że w 
Łomiankach mieszka 10 osób z tego 1 to jest Pan Prezes spółki giełdowej, mieszka na działce 1200m, 
ma 200 metrowy dom i 100 metrowy garaż, w który ma nowe Porsche Cayenne i zarabia miesięcznie 
na rękę 80 000 zł. Jego sąsiadami jest dziewięć osób, które mieszkają też na działce 1200 zł i mają 
120 metrowe domy i 60 metrowe garaże, te domy są bardzo stare, to są emeryci, każdy zarabia na 
rękę 2000 zł. 9 osób po 2000 zł i Pan Prezes zarabia 80 000 zł. Proszę Państwa średnio każda z tych 
osób zarabia 9800 zł na rękę, tak wygląda statystyka. To tyle dla Pana Burmistrza informacji i może 
żebyśmy wszyscy zrozumieli na czym polega średnia i jak się to wylicza, mnie to w ogóle nie 
przekonuje informacja, że jesteśmy na trzecim miejscu, bo w Łomiankach mieszkają też ludzie nie 
którzy się wprowadzili tutaj 2 lata, 3 lata temu tylko mieszkają tutaj od zawsze i te domy wyglądają 
bardzo różnie, wystarczy się przejść po Łomiankach i zobaczyć, że nie wszystko wygląda tak jak 
Dąbrowa. Dąbrowa zawsze była tą bogatszą częścią Łomianek tak, tylko są też inne miejsca 
naprawdę zachęcam, więc to jest jedna rzecz do Pana Burmistrza i do wszystkich żebyśmy mieli 
jasność jak wygląda tutaj. Ja mam też pytanie do Pani Skarbnik ile mamy nadwyżki? Ile dostajemy 
jednorazowej subwencji w tym roku? A do Pani Burmistrz mam pytania dlaczego nie obniżamy 
wydatków na promocję w tym na gazetę wydawaną w nakładzie 11000 egzemplarzy kolorową i 
dlaczego nie obniżamy pensji członków rad nadzorczych spółek gminnych? Dziękuję bardzo. Jeśli jest 
taka dramatyczna sytuacja, rzeczywiście te pieniądze są nam niezbędne to wydaje mi się, że 
obniżenie wyciągniecie tych pieniędzy z promocji i jak gdyby poszukanie tych oszczędności gdzie 
indziej, a zostawienie ich w kieszeniach mieszkańców Łomianek szczególnie tych mieszkańców z 
dziada-pradziada, którzy mają tutaj... Słucham? Sytuowanych gorzej, którzy właśnie nie sprowadzili 
się tutaj do nowiusieńkich domów, nie mają w garażach super luksusowych samochodów i to 
oczywiście oni jęczą cały czas, że im ciężko dojeżdżać do Warszawy przez 15 minut, a ludzie którzy 
tutaj mieszkają od zawsze i są gorzej sytuowani to dla nich taka podwyżka jest naprawdę duża i dla 
nich ta średnia, którą tutaj wyciągaliśmy i ta informacja, że jesteśmy na trzecim miejscu w Polsce jeśli 
chodzi o dochody naprawdę nic nie robi. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pani Burmistrz. Poproszę.  
Kolejny Mówca 
Znaczy ja bym najpierw oddała głos Pani Skarbnik, a potem ja bym domknęła właśnie temat 
odpowiadając na pytania radnych dobrze?  



Kolejny Mówca 
Pani Skarbnik proszę.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa ja chciałam Państwu przybliżyć kwoty, którymi z tytułu dochodów, które są 
planowane, które już dostaliśmy z Ministerstwa Finansów i tak na 2022 rok dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to będzie kwota 77 334 208 zł przy 
zakładanym przeze mnie wzroście, ja zakładałam dochody z tego tytułu 81 278 176,35 zł. Minister 
Finansów planuje dla nas dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych na 2020 rok w kwocie 3 385 037 zł, subwencja 28 931 423 zł i tu proszę zwrócić uwagę 28 
931 423 zł przy zakładanym wzroście 7,18%. Ja zakładałam 7,18 a dostaniemy wzrostu 2,39% w 
stosunku rok do roku czyli rok 2021 do 2022 dostaniemy wzrostu subwencji o 2,39%, a teraz powiem 
Państwu jak rosła subwencja w latach 2016-2021. Subwencja rok do roku 2017 do 2016 wzrost 
116,34%. Rok 2018-2017 wzrost subwencji był 109,56%. Rok 2019 do 2018 wzrost subwencji to 
113,25%. Rok 2020 do 2019 to było wzrostu 106,08. Rok 2021 do 2020 był wzrost 110,57 i mamy rok 
2022 do 2021 wzrost 102,39. PIT-y proszę Państwa, PIT-y w tym roku są planowane to też jest 
szacunek Ministerstwa Finansów, bo są to dane wzięte do budżetu z informacji otrzymanych z 
Ministerstwa Finansów to jest kwota 77 407 787 zł, natomiast Pan Minister Finansów na 2022 daje 
nam 77 334 208 zł czyli już mamy spadek dochodów czyli będziemy mieli 99,90% tego co mieliśmy w 
2021, ale wróćmy do historii jak wyglądały PIT-y. Wpływy rok do roku jak nam rosły z PIT-ów: rok 
2017 do 2016 wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT wynosił 107,99, rok 2018 do 2017 
wzrost był 110,03 , rok 2019 do 2018 - 108,80%, rok 2020 do 2019 tu mieliśmy już ubytek 99,72% 
dochodów. Rok 2021 do 2020 wzrost 102,13 i mamy rok 2022 do 2021 - 99,90%. Teraz odpowiadając 
Pani Zdunek, Radnej, ja bym chciała wiedzieć co Pani ma na myśli mówiąc o sytuacji finansowej 
Gminy, bo jeżeli rozpatrując zobowiązania Gminy jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo Gmina ma 
zobowiązań na dzień dzisiejszy 31 mln z tytułu zaciągniętych obligacji i to stanowi 15,48% 
planowanych dochodów czyli jest to bardzo niskie zadłużenie, ale jeżeli weźmiemy budżet, a budżet 
jest to roczny plan dochodów i wydatków, a te dochody i wydatki się zmieniają, bo dochody nam cały 
czas maleją, natomiast wydatki nam cały czas rosną i trzeba jakoś ten budżet spiąć Pani Radna i no z 
próżnego to nawet Salomon nie naleje. Odpowiadając Panu Naftyńskiemu na 30 września 2021 roku 
nadwyżka budżetu wyniosła 28 153 094,19 zł, z tym że proszę zwrócić uwagę, że zawierane umowy 
na realizację inwestycji są tak zawierane, że płatności są dokonywane po zakończeniu czyli po 
odbiorze inwestycji. Inwestycje trwają w ciągu roku, realizacja z reguły jest październik, listopad, 
grudzień i wtedy są największe wydatki z tytułu realizacji inwestycji. Ale jakie konkrety?  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Proszę Pana na wydatki, które są w budżecie, energia, wynagrodzenia. Proszę Państwa z roku na rok 
rosną nam wydatki na oświatę. Jak przedłożymy Państwu budżet, ja zrobię Państwu takie 
porównanie, takie zestawienie jak wyglądały, nie wiem umówimy się, nie wiem 3 lata, 5 lat do tyłu, 
jak wyglądały wydatki na przykład na oświatę i Państwo zobaczycie jak na samą oświatę rosną nam 
wydatki, jak kształtowały się wydatki tak jak już powiedziałam na wstępie, dochody budżetu w latach 
2016-2021 gdzie przyjmowałam plan na 30 września to te dochody wzrosły o 152,07%, a wydatki w 
analogicznym okresie wzrosły 169,80% to co nam bardziej rośnie dochody czy wydatki? Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pani Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak.  
Kolejny Mówca 
Ja bardzo dziękuję Pani Skarbnik za podsumowanie bardzo merytoryczne, to jest jedna rzecz. Panie 
Piotrze Bartoszewski Malarska ulica przy której Pan mieszka była zrobiona w 2019 roku, to pierwszy 
rok mojej kadencji. Mieszka Pan przy tej ulicy, zapomniał Pan jak wyglądała ona jeszcze w 2018 roku i 
ja bardzo będę trzymała kciuki za Pana kandydaturę w 2023, zobaczymy co będzie. Panie Jerzy 



Serzysko uściślijmy, która władza podniosła sobie wynagrodzenia, bo Pan tak mówi enigmatycznie 
władza, mieszkańcy usłyszą, że być może władza w Łomiankach, nie, nie podnieśliśmy sobie 
wynagrodzeń i jeśli mogę powiedzieć, teraz ja mówię, przepraszam.  
Kolejny Mówca 
Nie wchodzimy w zdanie, mówi teraz Pani Burmistrz. Proszę zgłosić się do dyskusji.  
Kolejny Mówca 
Dobrze, jeśli chodzi o wynagrodzenia, wynagrodzenia wójtów, prezydentów, wójtów, burmistrzów i 
prezydentów jest to ustawa zaproponowana i już przegłosowana przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej więc jeśli są jakiekolwiek pretensje to zapraszam na Wiejską 468 w Warszawie, a w ramach 
ciekawostki Burmistrz pensja zasadnicza zgodna z ustawą 4 800 brutto. Zapraszam do działania 2023 
rok naprawdę. Dalej, prąd drożeje o 35% czy macie Państwo coś do dodania jeśli chodzi właśnie o 
tenże prąd uliczny, nie uliczny, w szkołach, przedszkolach, w budynkach, które obsługuje Gmina? 
Naprawdę zwróćcie na to też uwagę. Dalej, Pani Agnieszko ja rozumiem, że dla Pani 1,3 mln to nic, 
przypominam, że to o co walczyła Pani od samego początku czyli plac zabaw w Dąbrowie Leśnej to 
jest wydatek milionowy. Rozumiem, że mamy zrezygnować z jakiejś inwestycji, bo po co ją zrobić 
skoro są to pieniądze zupełnie niepotrzebne. Jeśli chodzi o promocję to jest ustawowe zadanie 
Gminy. Ja rozumiem Panie Radny Michale Naftyński, że Pana to strasznie boli, ale może Pan by 
założył stowarzyszenie i sięgnął po grand i wykorzystywał pieniądze, które są zaplanowane w 
budżecie dla NGOs-ów tak czyli dla organizacji pozarządowych, wszystko stoi przed Panem, jakby 
może Pan to zrobić jako stowarzyszenie. Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia w spółkach określa 
to Kodeks Spółek Handlowych. Zapraszam do zapoznania się, nie jest to mój wymysł tylko to są 
odgórne ustawowe też historie. Szanowni Państwo, myślę że z naszej strony powiedzieliśmy bardzo 
dużo na ten temat, myślę że Państwo wiecie jak macie zagłosować, co się z czego bierze i że dla 
pojedynczej osoby nie są to tak straszne pieniądze, których na pewno nie unieśliby mieszkańcy 
naszej Gminy na rzecz właśnie tego co mówił Pan Burmistrz czyli tego co jest zbiorowe i ważne dla 
całej społeczności. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Jerzy Serzysko ad vocem 2 minuty.  
Kolejny Mówca 
Ponieważ moje nazwisko zostało wywołane, ja miałem już się nie odzywać i rozumiem, że 
odpowiedzi dałem bez mikrofonu, ale ona nie została napisana na nośnikach i nie pójdzie do 
protokołu to prostuję. Mówiąc o władzy myślałem o władzy ustawodawczej sejmu i senatu, która w 
sposobów dla mnie nie do końca elegancki podniosła sobie wynagrodzenia różnego rodzaju profity 
nie zwracając uwagę na odczucia ogólnospołeczne, które bardzo często były negatywne. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Michał Naftyński, później Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny Mówca 
To ja jeszcze jedną rzecz. Pani Burmistrz powiedziała coś takiego, z tego co pamiętam, że tą strategią, 
którą ma to, że kasa ma się zgadzać tutaj i ma być pełny budżet. Jakby taką strategię mieli Steve Jobs 
albo parę innych osób to no myślę, że Pani Burmistrz to powinna w ogóle doradzać w sprawie 
strategii, bo to jest świetna strategia. Nie wiem do czego ona ma prowadzić i ta strategia rozumiem 
polegać ma na tym, że będziemy mieć coraz więcej wydatków i będziemy coraz bardziej podnosić 
podatki. Ja zapytam Pani Burmistrz ile Pani Burmistrz zaplanowała w związku z tym, że cały czas 
mówimy o podnoszeniach kosztów energii, ile w Łomiankach wybudowano paneli fotowoltaicznych 
na obiektach, które są własnością Gminy i jak wygląda strategia Gminy jeśli chodzi o jak gdyby dbania 
tutaj o energetykę i o to, że za chwilę będziemy mieli coraz drożej, czy Pani Burmistrz ma w strategii 
tylko podnoszenie podatków, bo to jest rzeczywiście jakaś strategia tylko z całym szacunkiem nie 
moja. To jedna. Pani Skarbnik ja powiem, że z moich przynajmniej informacji człowiek jest w stanie 
zapamiętać na raz 7 elementów, jak Pani podaje kilkanaście cyfr po sobie to nikt nie jest w stanie ich 
zapamiętać. Dla mnie ważna jest synteza i odpowiedź syntetyczna, a nie analityczna, która po prostu 



rozciąga to wszystko, ja chcę wiedzieć czy jesteśmy w dobrej kondycji albo w złej, czy mamy 
pieniądze, czy jak nie podniesiemy podatków to pójdziemy z torbami albo jesteśmy w stanie w jakiś 
sposób uzupełnić te wszystkie rzeczy? Jeśli chodzi o oświatę to ja jestem zachwycony, że rosną, 
znaczy rośnie koszt oświaty bo znaczy, że mamy coraz więcej dzieci w szkołach i w ogóle 
inwestowanie w oświatę to jest bardzo dobra inwestycja, uważam że powinniśmy jak najwięcej 
pieniędzy wydawać na oświatę. Jeśli to jest skok ze 150% do 160% to nie jest to zatrważające. Mówi 
się, że do każdej złotówki którą daje państwo jako subwencje powinno się dopłacać drugą złotówkę z 
budżetu Gminy, żeby to się, ta oświata miała jakikolwiek poziom, więc jakby mnie to w ogóle jakby 
nie przeraża. Chciałbym też usłyszeć, bo Pani Skarbnik powiedziała, że mamy 28 mln nadwyżki, ale 
mamy kończące się różne inwestycje, które się będziemy płacić proszę Państwa mamy początek 
listopada, ja chciałbym usłyszeć jakie są to inwestycje, za które będziemy musieli płacić. To są te 
konkrety, o które pytałem, a dostaję odpowiedź, że są inwestycje, że coś trzeba będzie zapłacić, że 
będzie coś domknięte tylko my nie wiemy co. No to tyle ode mnie. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Rozumiem. Dziękuję. Pan Piotr Bartoszewski. Pani Naczelnik może Pani oczywiście usiąść. 
Dziękujemy bardzo za (...)  
Kolejny Mówca 
Może właśnie czekam.  
Kolejny Mówca 
No ale nie ma [dźwięk niezrozumiały] Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Jak będą to przyjdę.  
Kolejny Mówca 
Nie wiem po co Pani Burmistrz akurat wspomniała tą ulicę Malarską, cieszę się, no cieszymy się Pani 
Burmistrz z każdego naprawdę minimalnego ruchu, jak gdzieś wjedzie koparka mnie od razu radość 
łapie za serce, że coś się dzieje, bo jakby już zupełnie nawet jedna koparka nie wjechała na całe 5 lat 
to rzeczywiście byłby żal, ale mimo wszystko to wszystko co Pani robi dalej jest w moich oczach nic 
albo takie minimum, takie minimum, minimorum, że już naprawdę wstyd by było zupełnie jakby Pani 
jeszcze mniej robiła. Natomiast wracamy do tego samego, dalej nie ma odpowiedzi, dalej na co - na 
wydatki, na co - na inwestycje, na co jest nadwyżka, na co te 1,5 mln czy tak i są konkretne pytania, 
żadnych odpowiedzi i powiem jeszcze raz, nie jest na to moment, ta kadencja to nie jest moment na 
podnoszenie podatków, trzeba się czymś pokazać, trzeba mieć jakąś koncepcję, a nie takie działanie 
po omacku, bez ładu ani składu i do tego jeszcze dojenie mieszkańców, bo tak to nazwę. Nie wiem 
czy macie Państwo w swoim klubie przegadane te wszystkie sprawy szerzej, może tak, może nie, 
natomiast jeżeli są Radni, którzy na podstawie tych informacji, które mieliśmy i na komisji i na 
komisjach połączonych i na sesji podniosą rękę za podwyższeniem podatków to naprawdę 
współczuję, współczuję mieszkańcom takich Radnych. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Mam, mogę swoją opinię wyrazić. Każdy ma prawo. Zostałem przez mieszkańców upoważniony do 
tego aby reprezentować swoich wyborców i właśnie ich reprezentuję, rozmawiam z nimi, mam od 
nich też pewne spostrzeżenia i wiedzę i mam opinię taką kto na podstawie tych informacji podnosi, 
podniesie rękę za podwyższeniem podatków to naprawdę współczuję, być może macie Państwo 
szersze informację, być może macie Państwo więcej informacji co Pani Burmistrz chce zrobić, jaki ma 
pomysł bo z tego co ja widzę, co ja słyszę no naprawdę jest to przykre.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pan Radny Marcin Etienne.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo ja dosyć długo przysłuchiwałem się dyskusji, ja sobie wynotowałem troszkę 
rzeczy, nie chcę odnosić się, może do jednej rzeczy odniosę się, bo Pan Radny, do ostatniej rzeczy, 



którą Pan Radny powiedział, że to nie jest dobry czas na podnoszenie podatków. Ja zadałbym pytanie 
Panu Radnemu kiedy jest czas na podnoszenie podatków i Pana językiem bym zapytał kiedy jest czas 
na łupienie mieszkańców, bo Pan mówi, że to jest łupienie mieszkańców, a ja pytam kiedy jest taki 
czas żeby można tych mieszkańców naprawdę łupić? Wynotowałem sobie kilka rzeczy, zasadniczą 
jest to że wpływ z podatków to tak naprawdę największa grupa dochodów własnych Gminy, a 
kluczowe znaczenie ze względu na wielkość wpływów ma właśnie podatek od nieruchomości, inne te 
podatki z podatków PIT, CIT to jest sprawa drugorzędna. Decyzja o podnoszeniu opłat w tym 
podatków lokalnych nigdy nie należał do popularnych i trzeba mieć odrobinę odwagi, żeby podjąć 
taką decyzję, bo zawsze za tym stoją mieszkańcy, zawsze można powiedzieć no tak mieszkańcy nas 
skrytykują tylko trzeba mieć odwagę, żeby pewne decyzje podejmować. Ja pamiętam spór jaki toczył 
się odnośnie podnoszenia podatków w zeszłym roku i ja byłem przeciwny podnoszeniu podatków w 
zeszłym roku, bo sytuacja jaka była w zeszłym roku była niebo lepsza niż jest w tej chwili. Kilka 
faktów. Pani Skarbnik mówiła o 59 milionach, ja powiem 60 milionów deficytu po podliczeniu tych 
kredytów w jakich jesteśmy i życzeń radnych, życzeń mieszkańców. 60 milionów deficytu na 2022 rok 
to jest fakt. 20 milionów strat naszego samorządu jaki będzie z uwagi na to, że do rząd centralny nas 
uszczupli o tych 20 mln zł to jest kolejny fakt. To że już dziś brakuje na wypłaty dla nauczycieli to jest 
fakt, kolejny fakt. To że nie były podnoszone podatki od 5 lat i były na tym samym poziomie mimo 
tego iż w tej chwili cena paliwa jest 6 zł, a w 2016 roku było 4 zł to jest kolejny fakt, one nie były, 
stały w miejscu te podatki. Gdybyśmy podnosili te podatki sukcesywnie o 2% czy 3% czy nawet 
wielkość wysokość inflacji to dzisiaj moglibyśmy, bylibyśmy zupełnie gdzie indziej, natomiast 
powiedzieliśmy nie, nie będziemy podnosili tych podatków, a sytuacja tak jak mówię była zupełnie 
inna. W 2016 roku rzeczywiście nastąpiła obniżka podatków z uwagi na deflację. Deflacja była w 
wysokości 0,60% czyli tak naprawdę spadały ceny, dzisiaj ceny rosną, dramatycznie rosną ale ceny 
rosną i one bolą zarówno Pana, Pana Radnego po lewej stronie jak i Pana Radnego po prawej stronie, 
ale bolą również Gminę, bo Gmina również ponosi wydatki. Pan płaci za energię, Gmina płaci za 
energię, Pan płaci za gaz, Gmina płaci za gaz i za wszystkie produkty i za tą cegłę, która pójdzie czy 
kostkę brukową, która pójdzie w wybudowanie ulicy również więcej zapłaci niż by zapłaciła w 
zeszłym roku nie mówiąc o tym ile by zapłaciła w 2016 roku. Myśmy dyskutowali, to była wydaje mi 
się dyskusja merytoryczna na połączonych komisjach, dosyć długo dyskutowaliśmy, padła propozycja 
aby nie wprowadzać tych podatków, które mogą być szokowymi podatkami bo 17% ja zresztą 
przeliczyłem od razu jaki będzie skutek obniżenia tych podatków, zrównania ich wszystkim 
mieszkańcom do 10%, w tej chwili jest to 9,7 przyjmijmy do 10% i wyszły te podatki, że te podatki nie 
będą, one będą bolały no bo każdego no czy jednego zaboli 54 zł bardziej, a innego mówię o 54 zł, bo 
odnoszę się do tej najniższej, najniższego metrażu bardziej zapalą niż tego, który dla którego nie ma 
to znaczenia te 50 zł, bo jego sytuacja jest znacznie lepsza i na koniec odpowiem, bo padło pytanie 
na co w zasadzie te 1,5 mln, nikt nie wie na co te 1,5 mln? Ja powiem może na właśnie na 
wynagrodzenia dla nauczycieli. Może w ten sposób, przyjmijmy że te 1,5 mln będzie na właśnie 
zabezpieczymy nauczycieli. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Michał Naftyński, następnie Radny Piotr Bartoszewski i robimy 10 minut przerwy 
proszę Państwa.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, to ja najpierw odniosę się do tego co powiedział Radny Etienne kiedy jest czas na 
podnoszenie podatków - wtedy kiedy ma się pomysł co za te podatki trzeba zrobić, wtedy jest czas 
czyli zbieramy się, podnosimy żeby było coś wykonane, na razie nie widać perspektywy, jakiś 
pomysłów na to co powinniśmy robić. Nie wiem skąd ma Pan takie informacje, że podatek 
dochodowy jest wyższy od podatku PIT, CIT i tutaj do Pani Skarbnik się zwrócę, żeby powiedziała w 
liczbach ile w budżecie wpływ stanowi podatek od nieruchomości, a ile stanowi podatek od PIT i CIT i 
dowiemy się wtedy czy mówi Pan prawdę czy nie. Słucham? Ja jestem przekonany, że jest odwrotnie, 
że większość naszego dochodu pochodzi z podatków PIT i CIT, a podatek od nieruchomości jest 
zdecydowanie w niższej, to jest kolejna rzecz. Proszę Państwa podatek od nieruchomości jest 



podobnie, jest podatkiem niesprawiedliwym, jest podatkiem który jest taki sam jak podatek 
pogłówny w średniowieczu czyli wszyscy płacą równo z metra bez względu na to ile dochodu 
przynoszą czyli jeśli ktoś tak jak powiedziałem już ma ogromne dochody i powiedzmy ten podatek 
normalnie dochodowy płaci progresywnie no to wiadomo więcej zarabiam większy podatek 
odprowadzam. W przypadku podatku od nieruchomości nie ma tak, każdy płaci dokładnie tyle samo 
bez względu na to czy je chleb z margaryną czy je krewetki płaci od metra dokładnie taki sam, takie 
same pieniądze, tak samo jest z opłatą śmieciową, tak samo jest z różnymi rzeczami nie ma tutaj 
proszę Państwa, to nie jest żadna sprawiedliwość, to jest to powiedzmy sobie wyraźnie. Do Pani 
Burmistrz, a jeszcze kolejna rzecz, bo tutaj Pani Burmistrz pojechała tak dosyć mocno mojego kolegę 
Radnego Bartoszewskiego z tą ulicą to ja powiem tak Pani Burmistrz lubi się stroić w cudze 
wawrzyny, to jest tak że jak ja zostałem Radnym, gdy zostałem wybrany do Rady to po trzech czy 
czterech miesiącach ruszyła rozbudowa i remont ulicy Gościńcowej. Czy Pani Burmistrz sądzi, że ja 
jestem, że tak powiem odpowiedzialny za to, że ta budowa została zrealizowana czy, bo na 
Łomiankach na mojej ulicy to mówią proszę Naftyński został Radnym i Gościńcowa zrobiona? 
Zrobiona. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ta ulica została zaplanowana zupełnie kiedy 
indziej i jej rozpoczęcie się i ukończenie nie jest żadną moją zasługą, żadną. Tak? Natomiast 
mówienie o tym, że komuś coś wybudowano, znaczy ja bym chciał kiedyś zobaczyć takie rozliczenie 
tego co Pani Burmistrz rzeczywiście tutaj w Gminie zrobiła i co wymyśliła i co wprowadziła, a w czym 
opierała się na różnych rzeczach, które były zrealizowane i wymyślone przez kogoś innego i wtedy 
mielibyśmy pełną jasność i transparentność i ostatnia moja rzecz Pani Burmistrz w 2019 roku był 
zrobiony audyt energetyczny przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Czy Gmina realizuje 
wnioski z tego audytu? W jaki sposób, na, co wskazano w tym audycie czy działamy coś żeby 
oszczędzać tą energię, nie wiem, ZWiK, basen, szkoły, jak wygląda realizacja czy moim zdaniem 
strategia jest wtedy kiedy Pani Burmistrz wymyśli jak, jak oszczędzać, jak się rozwijać, co powinniśmy 
zrobić żeby jest lepiej, więc to jest strategia i ja tej strategii cały czas nie widzę, cały czas, tak samo 
jak nie widzę w strategii w oświacie, nie widzę strategii w jaki sposób zrobić żeby w naszej Gminie 
uczyli najlepsi nauczyciele, którzy żyją w okolicach, żeby wszyscy do nas ciągnęli, wszyscy chcieli być 
nauczycielami w naszej Gminie. Nie wiem jaka, jaką Pani Burmistrz ma w tym obszarze strategię, 
więc to tyle ode mnie. Dziękuję. Ale Pani Skarbnik może Pani podać te liczby ile wynosi przychód? 
Znaczy nasz do budżetu ile wpływa z podatków CIT i PIT, a ile wpływa z podatku od nieruchomości?  
Kolejny Mówca 
Panie Radny teraz poproszę o głos Pana Piotra Bartoszewskiego i robimy 10 minut przerwy.  [dźwięk 
niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Jeśli można ad vocem krótko.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję za głos. Ja odpowiem również, tak, w ogóle sama idea podatków jest taka, że mieszkaniec 
coś wpłaci i generalnie dostaje w zamian pewne usługi, pewne rozwiązania, pewne inwestycje i to 
czy podatki krajowe czy nasze lokalne i tym bardziej powinno to obowiązywać w takich małych 
wspólnotach i społecznościach jak samorząd gdzie rzeczywiście namacalnie możemy coś 
mieszkańcowi dać, dać w postaci tej inwestycji, innej, jakiś wydarzeń i wielu, wielu innych spraw. 
Tutaj mam głosy przynajmniej od wielu mieszkańców, myślę że zdecydowanej większości, że 
Łomianki nie dają zupełnie nic teraz, jeszcze do niedawna tak było, teraz tak nie jest, więc w takiej 
sytuacji obciążanie mieszkańców jakąkolwiek kwotą, jakąkolwiek kwotą dodatkową jest haraczem. 
Jest powiedzenie dajcie pieniądze po to że możemy od was wziąć, możemy od was wziąć to dajcie. 
Za rok, za dwa jeszcze dajcie, może kadencję drugą Pani, nie daj Boże, Burmistrz wygra i jeszcze 
dajcie. To jest haracz, w momencie gdy jest kadencja, są inwestycje, są mieszkańcy no zadowoleni 
rzeczywiście wtedy podatki są podatkami, a nie haraczem. To takie gwoli wyjaśnienia czym się różni 
to co jest teraz i to co chcecie zrobić tutaj od tego co zrobiliśmy w poprzedniej kadencji gdzie 
podwyżka była również. Natomiast to jedna sprawa, druga moja sprawa chciałem złożyć wniosek 
formalny taki, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że uchwały chyba teraz z porządku obrad nie 



możemy zdjąć, więc mój wniosek formalny jest taki, żeby podwyżki były 0% i żebyśmy to 
przegłosowali teraz.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Panie Radny Piotrze Bartoszewski. Ogłaszam 10 minut przerwy. Po przerwie ad vocem 
Radny Marcin Etienne, Pani Burmistrz i później Radny Mateusz Krogulec, w takiej kolejności. 
Mówionych w ciągu jest trudne do zapamiętania dla mieszkańców to ja też uważam, że trudne jest 
przetrwać 5 godzinną sesję i Radni są zmęczeni i mieszkańcy są zmęczeni. Dobrze byłoby gdybyśmy 
procedowali zwięźle i przynajmniej w cztery, pięć godzin sesję kończyli, tak żeby mieszkańcy nie byli 
zmęczeni przed monitorami nawet komputerów. Szanowni Państwo wznawiam obrady sesji. Bardzo 
proszę Pan Radny Marcin Etienne ad vocem. [dźwięk niesłyszalny] Ja nie widzę. Proszę odznaczyć to 
na tablecie.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Dobrze.  
Kolejny Mówca 
Panie mecenasie?  
Kolejny Mówca 
Pan mecenas gdzie jest? [dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
A mogę skorzystać z okazji?  
Kolejny Mówca 
Oczywiście, bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja tylko króciutko powiem, że...  
Kolejny Mówca 
Pan... Szanowni Państwo, Pan Radny Piotr Bartoszewski złożył wniosek formalny. Panie Radny bardzo 
proszę powiedzieć głośno i poproszę Pana Radnego żeby się odniósł do treści Pana wniosku 
formalnego. Pana Mecenasa oczywiście.  
Kolejny Mówca 
Jak już pan radca ma się odnieść to ja powiem całym swoim zdaniem. Mianowicie z tego co 
rozumiem uchwały zdjąć w tym momencie z porządku obrad nie można. Nie wiem, wydaje się, że 
nie. W związku z tym...  
Kolejny Mówca 
Ale możecie Państwo Radni głosować przeciw.  
Kolejny Mówca 
Ale.. no ale wniosek jest wnioskiem. No możemy przeciw, a możemy w ogóle wyjść stąd, a możemy 
jeszcze albo się położyć no to jest takie gadanie. Mam konkretny wniosek i mam wniosek taki, żeby 
ta podwyżka była 0% w sensie żeby jej nie było w ogóle. No i to jest mój wniosek.  
Kolejny Mówca 
Panie Mecenasie czy możemy podjąć, czy możemy przyjąć wniosek formalny określający 0% 
podwyżki podatku od nieruchomości?  
Kolejny Mówca 
Znaczy szanowni Państwo jedna taka istotna uwaga, znaczy jak rozumiem jeżeli chodzi o 0% co by 
oznaczało, że żadna z pozycji w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego czyli 
uchwały z roku 2016 nie ulega zmianie. Czyli jednym słowem jest to wniosek o odrzucenie projektu 
uchwały. A to jest już inny wniosek.  
Kolejny Mówca 
Proszę o przygotowanie wniosku formalnego o zdjęcie z porządku obrad uchwały.  
Kolejny Mówca 
Nie? A jak? O ile? O 0%?  



Kolejny Mówca 
To proszę o podyktowanie Panie Radny, żeby dobrze to (...)  
Kolejny Mówca 
No ale zaraz, no jak Pan Radca, jak Pan Radca mi tak miesza no to to jest właśnie, to jest właśnie 
takie działanie. Mogę taki wniosek złożyć czy nie mogę o 0% podwyżki do uchwały? To zależy drodzy 
Państwo, tak, nie, no Panie Radco Prawny no prosta odpowiedź no składa wniosek i tak jak nie tylko 
mnie, już któryś raz się dzieje, zakręcony, zakręcony nie wiadomo o co chodzi.  
Kolejny Mówca 
To tak żeby Pana odkręcić trochę, bo nie było w żadnym zakresie moim zamiarem zakręcić Pana. 
Wniosek taki , który Pan sformułował czyli o dokonanie zerowej zmiany oznacza tak bardzo prosto, 
że Pan nie wnosi o dokonanie zmiany uchwały z roku 2016 tak? Ta uchwała z roku 2016 ma pozostać 
takiej treści jaka była.  
Kolejny Mówca 
Dokładnie tak i taki składam wniosek.  
Kolejny Mówca 
Proszę o przygotowanie (...)  
Kolejny Mówca 
Czyli jak rozumiem ten sam rezultat osiąga Pan głosując przeciw projektowi uchwały.  
Kolejny Mówca 
No i pewnie taki sam bym sobie miał no rezultat gdybym wyszedł z tej sesji albo w ogóle gdyby 
wszyscy wyszli, ale składam konkretny wniosek no nie szukam jakiś alternatyw tylko składam taki 
wniosek.  
Kolejny Mówca 
Momencik. Pan Radca Prawny znajdzie odpowiedni przepis. Szanowni Państwo Pan Mecenas szuka 
odpowiednich, odpowiedniej wykładni prawnej to może w międzyczasie wykorzystamy ten moment i 
Radny Marcin Etienne ad vocem odpowie?  
Kolejny Mówca 
Tak, ja może od razu odpowiem zwalniając Panią Skarbnik z wertowania budżetu, oczywiście podatki 
PIT, CIT są wyższe od tego podatku od nieruchomości, raczej miałem na myśli, że kluczowe znaczenie 
mają wszystkie te podatki w tym podatek rolny i podatek leśny. Natomiast Pan Radny Naftyński 
zapytał, że chciałby zobaczyć na co, ja bym zapytał czy złożył jakieś wnioski do budżetu, bo jeżeli 
złożył jakieś wnioski do budżetu no to wie na co mogą pójść te podatki, jeżeli nie złożył to dowie się 
dopiero po tak naprawdę po tym jak zostanie udostępniony nam propozycja projektu budżetu na 
2022, projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Jeszcze padło tutaj, że są najbardziej 
niesprawiedliwe te podatki. Moim zdaniem żadne nie są sprawiedliwe podatki, które musimy 
niestety płacić, a stajemy w tej chwili przed podjęciem odważnej decyzji, a nie takiej postawy 
konformistycznej. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pani Burmistrz ad vocem.  
Kolejny Mówca 
Tak, ja chciałam się odnieść a propos pytań dotyczących oszczędności na oświetleniu i znowu 
nawiążę, ja wiem, że staje się to dosyć męczące dla niektórych osób, ale ja będę to powtarzać. Było 
spotkanie dotyczące modernizacji oświetlenia w Gminie, przyjechała firma zewnętrzna i tłumaczyła 
Radnym na czym będzie polegało właśnie zmodernizowanie oświetlenia w Gminie. Warto bywać na 
takich spotkaniach, dostajecie Państwo Radni informacje mailowe z Biura Rady i tak, owszem są 
planowane oszczędności na oświetleniu, są już wdrażane systemy oszczędności, tutaj w ICDS-ie, w 
szkołach tylko znaczy na basenie tak, tylko naprawdę chciałabym żebyście Państwo na takich 
spotkaniach bywali, wtedy nie umknie wam żadna informacja. To nie jest tak, że Państwo mówicie że 
czegoś nie wiecie, sprawozdania są na BIP-ie, budżet jest co miesiąc zmieniany, naprawdę można 
przeczytać, a jeśli nie bardzo się rozumie te tabelki bo nie musicie tego tak naprawdę szanowni 
Państwo znać, ale chciałam żebyście chociaż usłyszeli ze zrozumieniem o czym my mówimy, bo to nie 



jest wiedza tajemna, to nie jest wiedza, po którą nie możecie sięgnąć, a rozmowy na ten temat na 
sesji, mówienie że ktoś jest skłonny zapamiętać tylko 7 zdań, a potem już trudno no z całym 
szacunkiem, ale 7 cyfr naprawdę uwierzcie mi Państwo jakby bycie Radnym miejskim to jest pewna i 
znowu odpowiedzialność Panie Radny, pewne działania na rzecz społeczności lokalnej i mimo 
wszystko pewne zobowiązania w stosunku do mieszkańców, że Państwo tę wiedzę będziecie 
pogłębiać. Ja byłam Radną 4 lata i nie ukrywam, że rzeczywiście na początku było ciężko zrozumieć 
na czym polega budżet, ale to nie znaczy, że ja się tego nie nauczyłam, że nie dopytywałam o co 
chodzi z danymi zadaniami, ja się nie zgadzałam z pewnymi zadaniami, ale to nie znaczy, że ja nie 
rozumiałam budżetu i ostatnią rzeczą jaką bym się jakby jaką bym robiła na sesji to przyznawałabym 
się do własnej ignorancji, bo to jest po prostu smutne. Jesteśmy bardzo dorosłymi ludźmi, 
pokończyliśmy jakieś szkoły i naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się udoskonalać 
szczególnie, że w Biurze Rady są zaplanowane, zabudżetowane pieniądze na Państwa szkolenia, 
wystarczy chcieć zrozumieć i usłyszeć to co my od nie wiem ponad chyba dwóch godzin mówimy na 
temat tych podatków, ale ja już więcej słów powiedzieć nie mogę oprócz tego, że jeżeli ktoś już 
dostał jakieś zadania przez te 3 lata, bo wbrew temu co mówi Pan, nie będę z imienia i nazwiska, 
żeby nie było za chwilkę ad vocem, jak mówią Radni niektórzy w grupie, że nic się nie dzieje. No 
szanowni Państwo dzieje się bardzo dużo, wystarczy przejrzeć budżety. Jeżeli 1 mln bądź 1,3 mln 
bądź 2 mln idzie na jakąś inwestycję, dlaczego Państwo chcecie zdecydować, żeby ktoś inny nie 
dostał na innym osiedlu jakiejś inwestycji? Naprawdę, więc jakby na różne inwestycje, Pani Mario, 
zaplanowane chociażby w WPF-ie i chociażby na te, które Radni złożyli, niektórzy Radni bo akurat od 
Pani wniosek nie wpłynął, niektórzy Radni zgłosili do propozycji budżetu na rok 2022, więc szanowni 
Państwo weźcie to pod uwagę 1,3 mln co roku mniej jeśli nie podejmiecie odważnej decyzji, 
odpowiedzialnej decyzji o podniesieniu tak niewielkim bo niecałym 10% podatku. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, Panie Mecenasie czy może Pan odpowiedzieć na...  
Kolejny Mówca 
Tak. Szanowni Państwo § 24 ust. 2 i 5 - w przypadku braku zgodności co do oceny projektu rady, 
zastrzega, rada rozstrzyga zwykłą większością o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji, 
przyjęciu lub odrzuceniu poprawek do projektu, przyjęciu lub odrzuceniu wniosków mniejszości w 
wyborze wariantów przedstawionych przez sprawozdawcę i ust. 5 - w ostatecznym głosowaniu 
decyduje się o przyjęciu lub odrzuceniu całości uzgodnionego wcześniej tekstu projektu uchwały, 
czyli to co Pan Radny sformułował czyli wniosek o odrzucenie całego projektu uchwały on jest 
wyrażany w akcie głosowania ostatecznego. Za to jest za przyjęciem, przeciw za odrzuceniem 
projektu uchwały, w związku z powyższym w mojej ocenie nie jest dopuszczalne oddzielne 
głosowanie odrzucenia samego uchwały jako oddzielnej formy głosowania.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Piotr Bartoszewski wniosek formalny.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Radny Mateusz Krogulec, później Radny Jerzy Serzysko, Michał Naftyński, Radna Maria Zalewska. W 
takiej kolejności proszę Państwa o zabranie głosu.  
Kolejny Mówca 
Tak jest. To ja tylko chciałem króciutko coś sprostować, bo padła tak złośliwość, ja mam taki 
charakter, że jak padają złośliwości to nie lubię być obojętny. Mianowicie Pan Burmistrz Witold 
Gawda powiedział tak bardzo ładnie, że jak kandydował do Rady to chciał żebyśmy dbali o dobro 
wspólne i padł taki komentarz, że no i się nie dostał. Pan Witold Gawda dostał się z jednym z 
najwyższych wyników, ale żeby zostać wiceburmistrzem zrezygnował z mandatu dzięki czemu Radną 
jest Agnieszka Zdunek. Szczególnie mówię to do publiczności, która może jest mniej obeznana i 
usłyszała taką złośliwą i chciałem to tylko sprostować, tego nikt nie musi żadnego ad vocem myślę 



robić bo to nie jest istotne, chciałem po prostu żeby osoby które może nie wiedzą wiedziały. Dziękuję 
pięknie.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
Mówiliśmy o oszczędnościach, ja powiem o drobnych oszczędnościach. Dałem przykład tych 
łazienek, które powinny się wyłączać, kolejny przykład, który tak rzuca się w oczy, tam gdzie 
ciasteczka stoją, dyskoteka się świeci cały czas, a teraz nikogo nie ma, mogłoby to być czujnik 
wyłączany czy Orlik od godz. 3:00 z rana już jest oświetlony. Potrzebne to jest? Nie. Trzeba 
przestawić może te mechanizmy, które sterowniki które są i jakieś tam grosz do grosza i robią się 2 
gr, a jeszcze jeden grosz to już 3 grosze i to są oszczędności, drobne ale jeżeli w wielu punktach 
uruchomimy tego typu oszczędności, prawie bezinwestycyjne, to jakiś efekt ekonomiczny może być. 
Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Ja się chciałem być przede wszystkim proszę Państwa to jest tak, że jak myślimy tutaj o 
oszczędnościach różnych no to warto byłoby właśnie, trochę za Radnym Serzysko chciałem 
powiedzieć, że warto byłoby myśleć o wszystkim, w tej chwili widzę na przykład Urząd Miejski 
zamieścił posta na Facebooku, trwa sesja Rady Miejskiej i wymieniane są różne rzeczy od koncertu 
świątecznego z udziałem gwiazd, są też różne rzeczy związane dla osób potrzebujących, ale między 
innymi na przykład są fantastyczne iluminacje, które umilą świąteczny czas. Jeśli nie mamy pieniędzy 
w budżecie i liczymy każdą złotówkę to powinniśmy się zastanowić na co nas stać i gdzie szukać 
oszczędności na przykład w takich iluminacjach powinniśmy szukać oszczędności, a nie powinniśmy 
szukać oszczędności czy powinniśmy szukać dochodu w kieszeniach mieszkańców Łomianek. To jest 
po prostu moim zdaniem no nie tak powinno to wyglądać. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Ja myślę, że te iluminacje są mieszkańcom potrzebne, chociaż chwilę radości. Pani Maria 
Zalewska.  
Kolejny Mówca 
Chciałam tutaj powiedzieć, bo Pani Burmistrz powiedziała, że oskarża Radnych, że Radni są 
niekompetentni i powinni się długo uczyć, żeby że tak powiem, dorównać jej wiedzy, fachowości i w 
tabelkach odnośnie budżetu. Nie można oskarżać Radnych. Radny może być tak jak powiedziałam 
może być krawcową, a budżet ma być tak przedstawiony i Pani Skarbnik ma tak przedstawić, żeby 
każdy Radny to zrozumiał i Radnych z tego powodu proszę bardzo nie oskarżać, ale całość polega na 
tym, że Radnemu trzeba wszystko wytłumaczyć i powiedzieć tak i przedstawić w sposób dostępny 
tak żeby Radny zrozumiał. Nie można niektórych rzeczy, które są opublikowane na stronie 
Ministerstwa Finansów i które są podane do publicznej wiadomości zatajać przed Radnymi i nie 
dawać im do publicznej wiadomości. Na komisji, która była połączona w sprawie podatków Pani 
Skarbnik bardzo szczegółowo i dzisiaj to samo zrobiła i Pani Skarbnik i Pani Burmistrz, ja to 
słuchałam, powiedziała że spadły nam dochody z subwencji, spadły nam z PIT-ów dochody, 
natomiast nie wspomniała jednym słowem że rząd przedstawił dodatkowe pieniądze i dał kwotę i to 
jest w tabeli, proszę zajrzeć, to jest na samorządowym PAP-ie na całą Polskę ogłoszone Gmina 
Łomianki dostała dodatkowo subwencję jakby taką wyrównawczą z tytułu obniżenia dochodów, ta 
subwencja wyrównawcza dotyczy roku 2021, ale będzie płacona w grudniu, więc już żadnym 
sposobem nie można jej wydać. W związku z tym zwiększy dochody roku 2022, ta subwencja dla 
Gminy Łomianki wynosi proszę Państwa 7 461 000 zł, to jest, my mówimy tu że szukamy tego 1,3 
mln bo chcemy ludziom sięgnąć do kieszeni, nie powinniśmy mieć takiej informacji na samym 
wstępie, na komisji której omawialiśmy dochody Gminy i Pani Skarbnik i Pani Burmistrz mówiła, że 
tak drastycznie te dochody spadły, ale popatrzmy co Gmina dostała w międzyczasie. Dostała 14 
milionów, bo dostała 11 milionów na ulicę Fabryczną, dostała 3,7 mln z rozdzielenia funduszu 



inwestycji lokalnych, dostała teraz na stronie internetowej mamy napisane z Polskiego Ładu 3,4 mln 
zł na budowę świetlicy w Dziekanowie Polskim. To są konkretne pieniądze, to jak to zsumujemy to 
tego jest prawie 20 milionów. Dodatkowo dostała 1,4 mln na budowę ulicy Sierakowskiej, to są 
zadania inwestycyjne, a my mamy co? My mamy pokryć zadania bieżące. Czy naprawdę konieczne 
jest w dniu dzisiejszym podejmowanie uchwały, to żeby Radny wiedział czy ma podjąć uchwałę o 
podniesieniu podatków naprawdę powinien się zapoznać szczegółowo z sytuacją finansową Gminy. 
Pani Skarbnik powiedziała nam tylko, że jest nadwyżki 28 milionów. Proszę Państwa jesteśmy w 
trzecim kwartale, tak naprawdę został nam tylko jeszcze listopad i grudzień do końca roku. Jeżeli za 
trzy kwartały mamy nadwyżkę 28 mln, a zaplanowane, a w planie mamy zaplanowane 23 mln straty 
deficytu, mamy zaplanowany deficyt 23 mln, a faktycznie mamy nadwyżkę 28 mln to rozwarcie 
między planem a wykonaniem proszę Państwa jest 51 milionów i dowodem na to jest to, że na 
rachunku Gmina też jest sprawozdanie, nazywa się LBSN i w tym sprawozdaniu są pokazane 
depozyty i gotówka i tam w depozyty w banku pokazane jest, że mamy 47 milionów na koncie, 
nawet jeżeli weźmiemy inwestycje, które są zaplanowane w roku bieżącym do realizacji a mamy 
zaplanowane 38 milionów, ale wykonanie proszę Państwa do końca 3 kwartału czyli do końca 
września wyniosło zaledwie 4 mln, czyli niewykonane są wydatki inwestycyjne. O czym tu Pan 
Etienne mówi, że takie są robimy takie olbrzymie inwestycje. Na razie mamy za trzy kwartały 4 mln 
tych inwestycji czyli tak naprawdę Rada nie ma pełnego obrazu przedstawionych właściwych kwot, 
żeby podejmować właściwe decyzję i po to żeby Rada mogła właściwe decyzje podejmować czy 
podnosić te podatki czy nie to mówiłam, że powinna być najpierw omówiona sytuacja ekonomiczna 
finansowa gminy i przedstawiona. Jeżeli Radni się pytają jakie zobowiązania zostały do zapłacenia, 
jesteśmy już w zasadzie w listopadzie to co nam zostało listopad i bardzo krótki grudzień, to jakie 
inwestycje i za ile pieniędzy zostały do zapłacenia? Prosto można powiedzieć. Na Sadową ile jest 
zobowiązań, ile będzie kosztowała szkoła w Sadowej i druga ile zostało na ulicy Fabrycznej, ale 
zdajemy sobie sprawę, że ulicę Fabryczną robiliśmy z pieniędzy, które dostaliśmy od rządu za 14 
milionów dostaliśmy dotacji i to za te pieniądze robiliśmy, nie robiliśmy tego z własnych dochodów. 
Tak samo szkoły w Sadowej nie budujemy z własnych dochodów. Myśmy w roku ubiegłym wzięli 
obligacje na 22 miliony, będziemy je spłacać, mieszkańcy będą je spłacać w 2030 roku bo tak jest 
zaplanowana spłata tych obligacji, czyli Rada powinna się zastanowić nad sytuacją ekonomiczną i 
wiedzieć jakie decyzje ma podjąć. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Radnej. Pan Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Ja mam jeszcze taką kwestie bardziej ogólną do Pani Burmistrz, bo Pani Burmistrz wysyła nas tutaj w 
różne miejsca żebyśmy sobie poszukali, żebyśmy sprawdzili na BIP-ie, żebyśmy się dokształcili na 
jakiś kursach. Pani Burmistrz każdy z nas ma swoje kompetencje, każdy z nas tutaj jak gdyby też 
pracuje w różnych miejscach. Ja przede wszystkim rozumiem mój mandat radnego w taki sposób, że 
ja jestem tutaj od tego żeby patrzeć na Pani na ręce i przede wszystkim analizować czy Pani jest 
spójna i Pani próbuje wytłumaczyć wszystko wszystkim bardzo przejrzyście czy Pani próbuje coś 
ukryć. Jeśli ja siedząc tutaj przed tym ekranem widziałem świetną prezentację, którą Pani 
przygotowała dotyczącą podatków i wyliczeń, a za chwilę jak zadaję pytanie Pani Skarbnik to Pani 
Skarbnik mi wymienia kilkanaście liczb i ja ich nie widzę na ekranie, kiedy Pani Burmistrz odsyła mnie 
żebym sobie czegoś poszukał na BIP-ie i doczytał jakie są inwestycje, a nie pokazuje Pani tych 
inwestycji, nie pokazuje Pani, nie przekonuje mnie Pani no to ja się czuję w taki sposób, że ja jak 
gdyby zaczynam mieć wrażenie, że Pani nie chce tej transparentności, nie chce Pani żeby wszyscy 
wszystko zrozumieli tylko żeby jak najbardziej zaciemnić ten obraz żebyśmy my się nie zorientowali o 
co chodzi i w takiej sytuacji jeśli ja dostaję taki sygnał, a proszę sobie wybrać, że pracuje w takim 
zawodzie, że zwracam na to uwagę, patrzę się na spójność, niespójność tego co robią ludzie, jak 
mówią, co mówią, bardziej jak mówią no to ja nie mam żadnych powodów, żeby uwierzyć Pani w 
dobre intencje i wierzyć Pani w to, że Pani chce tutaj jak gdyby coś fajnego dla nas. Mam bardziej 
poczucie tego, że to jest bardziej zaciemnianie no i dlatego ja podjąłem decyzję, że nie poprę tego 



wniosku po prostu i na razie cała ta dyskusja nie przekonała, miała Pani Burmistrz szansę, żeby mnie 
przekonać, bo mnie można przekonać, ale w tak, takim tonem uderzanie jakby w tematy 
odpowiedzialności, moja odpowiedzialność polega na tym, że mam pilnować żeby Pani Burmistrz nie 
trwoniła pieniędzy. Na razie widzieliśmy na przykład, że Radni zdjęli projekt festiwalu bluesowego za 
160 000 zł, Radni zdjęli parę różnych rzeczy, które były pomysłami, ja nie widzę, a jeszcze żeby ten 
festiwal za 160 000 zł był w momencie kiedy rozkręcał się COVID, kiedy wszyscy wiedzieliśmy o tym, 
że będzie słabo z pieniędzmi i że nie będzie lepiej natomiast parcie w tamtą stronę ja mam wrażenie 
że Pani Burmistrz nie wie co Pani Burmistrz i te pieniądze gdzieś tam leją się pomiędzy rękoma. 
Mieliśmy na śmieci przetarg jest na 11 mln, było zabezpieczone 18 mln, te wszystkie rzeczy gdzieś 
tam są pochowane i ja cały czas nie rozumiem, nie wiem po co Pani Burmistrz są te pieniądze. 
Nigdzie nie zostało to pokazane na żadnym slajdzie, nie została roztoczona żadna wizja tego co 
chcemy zrobić, nie są pokazane żadne inwestycje, my nie mamy żadnych podstaw, żeby uwierzyć w 
to, że te pieniądze będą, te podniesione podatki do czegokolwiek posłużą. Natomiast podnoszenie 
podatków same w sobie nie jest fajne i dlatego ja uważam, że nie powinniśmy poprzeć tej uchwały. 
Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pani Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak.  
Kolejny Mówca 
Jeśli chodzi o dofinansowania bardzo ładnie (...)  
Kolejny Mówca 
Później Pan Burmistrz Gawda.  
Kolejny Mówca 
Bardzo ładnie i bardzo populistycznie brzmiały słowa Pani Marii Zalewskiej, ja przypominam tracimy 
20 milionów rocznie, zyskujemy coś o co powinniśmy się postarać i się staramy. Liczby, podam liczby. 
Przykro mi jeśli ktoś nie zrozumie, myślę że większość Radnych rozumie. 8 973 321,70 zł 
dofinansowanie na Długą i Fabryczną to tak w ramach tego, że nic się nie dzieje. Cała ulica Długa jest 
robiona z czego 1 906 541,20 zł na ulicę Długą, 7 066 780,50 zł na ulicę Fabryczną, ale to jest 
dofinansowanie do budowy, to nie są kwoty wystarczające na budowę tych ulic Pani Mario i tak jak 
mówię Pani akurat doskonale to rozumiem, szkoda że wprowadza Pani w błąd innych Radnych i to 
jest jedna rzecz, ja już bym tylko chciała od Państwa usłyszeć czy Państwo jesteście za, przeciw czy 
się wstrzymujecie od głosu, ponieważ tak dużo słów już tutaj padło, a ja Pana Radnego Naftyńskiego 
nie jestem w stanie przekonać, ponieważ Pan Radny Naftyński nie chcę słyszeć tego co do niego 
merytorycznie się mówi i ja już bym nie chciała nawiązywać do tego co ja słyszę na swój temat, że ja 
nie wiadomo co z tymi pieniędzmi robię. To wszystko jest jawne, Komisja Rewizyjna ma wgląd we 
wszystkie dokumenty, można się zapisać do Komisji Rewizyjnej, będzie Pan wiedział dużo więcej 
tylko niestety Pan z tego nic nie zrozumie skoro Pan nie rozumie tego co my mówimy tutaj 
merytorycznie, ale to już jest Pana kłopot, nie mój. Myślę, że większość Radnych tutaj obecnych na 
sali jest w stanie wyciągnąć wnioski z tego co my z Panią Skarbnik tutaj z Panem Burmistrzem 
opowiedzieliśmy, nie musi być obrazków żeby dorosły człowiek zrozumiał co się do niego mówi. Ja na 
tym zakończę i naprawdę szanowni Państwo Panu znowu wrócę do odpowiedzialności, tak 
odpowiedzialność jest pełna moja, karna, finansowa, cała reszta. Odpowiedzialność Radnych jest 
wyłącznie populistyczna i ja tylko tutaj stawiam kropkę. Chciałam powiedzieć dobranoc, zmęczona 
jestem po całym dniu.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa Pan Witold Gawda, później w kolejności ad vocem Pani Maria Zalewska i Pan Michał 
Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Raczej bardzo krótko, bo nie chcę polemizować z tym, że statystyki są nic niewarte i na podstawie 
statystyk nie można podejmować żadnych decyzji. Myślę, że szkoda naszego czasu na taką dyskusję. 
Natomiast duża część tej rozmowy na tej sali w tej chwili dotyczy takiego przekonania, że nam są te 
pieniądze dodatkowe niepotrzebne, sytuacja jest lepsza, strategia i tak dalej. Jeden fakt czy jedna 



rzecz, o której chcę Państwu powiedzieć. Bardzo potrzebna jest szkoła w Łomiankach Dolnych. 
Jesteśmy w trakcie robienia różnych analiz i ze wszystkich nich wynika, że ta szkoła jest tam 
niezbędna i to szkoła dość duża. Niedawno na warszawskim Gocławiu oddana została do użytku 
szkoła podobnej wielkości jak prawdopodobnie będziemy musieli zbudować w Łomiankach Dolnych, 
kosztowała 62 mln zł. Skąd Państwo weźmiecie pieniądze na to?   
Kolejny Mówca 
Pani Radna Maria Zalewska, później Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Ja tylko konkretnie, bo Pani Burmistrz powiedziała że tutaj nie te kwoty, więc ja konkretnie powiem, 
nawet jeżeli to było 9 milionów było na ulicę Fabryczną łącznie z ulicą Długą i 3,7 mln było z funduszu 
inwestycji lokalnej, razem zaokrąglam, bo to nie chodzi o te cyfry, razem 13 milionów. W roku 
bieżącym teraz na koniec grudnia Pani Burmistrz dostanie tej subwencji, na którą tak narzeka, że ta 
subwencja jest taka za mała, bo Pani Skarbnik sobie zaplanowała, że będzie miała większą tą 
subwencje, natomiast dostała 27, dostanie 7 461 000 zł dokładnie, dostanie też 3,4 mln, które już 
Polski Ład ogłosił na budowę świetlicy czyli to jest 10 800 000 zł. Proszę Państwa to są duże, 
olbrzymie pieniądze. Razem to jeżeli doliczymy do tego ulicę Sierakowską, na którą dostała Pani 
Burmistrz i mamy na stronie internetowej podpisane 1,4 mln to jest razem ponad 25 milionów. No to 
proszę Państwa o czym my mówimy. Tu dyskutujemy cały czas dyskutujemy jak od mieszkańców 
wyciągnąć jeszcze 1,3 mln. Proszę Państwa dochody, budżet to nie są tylko dochody, budżet to 
również są wydatki i te wydatki trzeba jeżeli jest sytuacja kryzysowa czy jeżeli jest mamy inwestycje 
to musimy przejrzeć wydatki, żeby w tym, w tych wydatkach też poszukać oszczędności. Jakie my 
tam mamy w tych wydatkach? A proszę te zadania inwestycyjne, które mamy w WPF-ie przejrzeć, 
tam mamy 3,6 mln na zbieranie choinek proszę Państwa, 3,6 mln mamy takie zadanie na 2022 rok. 
Mamy takie choinek po świętach tak i będziemy zbierać. Ale tam jest łącznie z odpadami zielonymi i 
też zbieranie choinek. Drugie proszę Państwa mamy na przykład na zagospodarowanie, utrzymanie 
parku no wybudowany park w ostatnim, w poprzedniej kadencji, mamy w sumie na to na 2 lata 
mamy 1,5 mln, 1 792 000 zł jest na każdy rok na utrzymanie tego parku. Tak naprawdę to ja się 
zastanawiam po co ja chodzę do pracy, ja bym poszła ten park utrzymała i bym miała 700 tys. 
rocznie. 792 000 zł no proszę Państwa to nie są, to są olbrzymie pieniądze, to ja tylko mówię 
przykładowo no to trzeba popatrzeć na tych paragrafach i przyjrzeć się tym wszystkim zadaniom 
inwestycyjnym, które tam mamy i te kwoty poprzeglądać jeszcze raz no. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Radny Michał Naftyński, następnie Radny Piotr Bartoszewski.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz cały czas nas proszę Państwa siedzimy tutaj parę godzin ładnych, rozmawiamy o (...)  
Kolejny Mówca 
A mieszkańcy na widowni czekają, żeby mogli zabrać głos.  
Kolejny Mówca 
o 1,3 mln zł. Rozmawiamy dlaczego nie jesteśmy w stanie podnieść tych pieniędzy, żeby zasilić 
budżet tymi pieniędzmi Pani Burmistrz no, no niestety, a Pani Burmistrz merytorycznie nas 
przekonuje, a my jesteśmy tępi i nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej klarownej wypowiedzi, to 
wszystko jest przecież podane jak na tacy. Ja Pani Burmistrz i Pani Burmistrz jakby zachęca żebym się 
zapisał do Komisji Rewizyjnej, ja przypomnę tylko Pani Burmistrz, że nie tylko ja nie rozumiem Pani, 
bo Komisja Rewizyjna też Pani nie udzieliła absolutorium, więcej spośród Radnych czterech Radnych 
udzieliło Pani absolutorium, ale tak Pani tak jakoś cudownie się wydarzyło, że okazało się, że ten 
nasz, ten nasz głos nie jest istotny, że to co my sądzimy na temat tego jak Pani Burmistrz prowadzi 
Gminę nie jest w ogóle ważne tak. Mam poczucie, że traktuje nas Pani trochę jakbyśmy byli jakby nie 
wiem naiwni, nie rozumieli pewne rzeczy, wystarczy nam trochę poczarować cyferkami. Ja powiem 
Pani Burmistrz dopóki Pani Burmistrz nie zacznie klarownie tłumaczyć, pokazywać co Pani chce 
zrobić, dlaczego to jest ważne nie będzie Pani miała poparcia Radnych i myślę że jak tak dalej 
będziemy, znaczy Pani brnie Pani Burmistrz w ślepą uliczkę, bo ja mam poczucie cały czas tłumaczę, 



że my chcemy jaśniej, że Pani powinna zabiegać o nas, ale nie zabiegać w ten sposób że jednemu 
obiecać to, drugiemu obiecać to, trzeciemu obiecać tamto, żeby mieć poparcie tylko Pani powinna 
zabiegać o nas jako grupę, pokazywać nam swoje plany, swoją strategię, swoją wizję Gminy, 
pokazywać na co Pani chce wydawać publiczne pieniądze i jeśli przekonana nas Pani to my Panią 
poprzemy, ale Pani nas nie przekona. Pani nas straszy, Pani nam mówi, że mamy być odpowiedzialni, 
Pani nas poucza. Ja mam cały czas takie poczucie i nie mam na to zgody. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Piotr Bartoszewski.  
Kolejny Mówca 
Cieszę się, że w końcu gdzieś tam jak już rozmawiamy i rozmawiamy pomiędzy wierszami okazuje się, 
wychodzą jakieś ukryte intencje. Nie wiem czy dobre czy złe, ale mam takie przemyślenie po 
wypowiedzi Pana Wiceburmistrza odnośnie szkoły być może tak to właśnie wygląda, że gdzieś te 
środki stara się ciągnąć od mieszkańców, ciągnąć na ukrytą inwestycję, być może taką, która zostanie 
w ostatnim roku kadencji uruchomiona na przykład budowa szkoły po to, żeby gdzieś zaskoczyć 
Radnych prawda i coś tam pokazać. Tak to nie powinno się wszystko odbywać, powinno to wyglądać 
tak, że powinniśmy rozmawiać o tym jakie środki, ile mamy środków, co przygotowujemy i wspólnie 
to planować. Na tym właśnie polega Pani Burmistrz odpowiedzialność. To co wypowiedział Pan 
Wiceburmistrz wydaje mi się, że pokazuje pewne rzeczy. Pani Radna Maria Zalewska pokazała, 
wskazała jak wygląda sytuacja finansowa, ile jest nadwyżki i jak te środki wyglądają no i się okazuje i 
po co więcej, no po co więcej po co jeszcze 1 mln, może jeszcze dwa, może coś no wszystko na to 
wskazuje. Natomiast ja mogę być tylko jakby przeciwny takiej polityce, bo już przekonaliście się 
Państwo nieraz, że bez radnych niewiele zrobicie, że bez radnych jest tylko jest opór, są jakieś dziwne 
pomysły, które później są wywracane do góry nogami zamiast od początku z Radnymi, ze wszystkimi 
Radnymi nie tylko swoimi, ze wszystkimi Radnymi pewne sprawy planować i pewne sprawy wdrażać, 
więc zachęcam wszystkich do niepobierania tej uchwały podwyższającej podatków.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Panie Radny. Szczęśliwie zakończyliśmy listę mówców i zarządzam głosowanie. Kto z 
Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał od głosu? W uchwale jest. Ale jest projekt uchwały, jest cały projekt uchwały proszę 
Państwa. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 6 głosów za, 10 głosów przeciw. Uchwała nie została 
przyjęta. Dwa wstrzymujące się. Uchwała nie została przyjęta. Zamykam punkt 13 porządku obrad 
sesji. Przechodzimy do punktu 14 - wolne wnioski i zapytania mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców 
chciałby zabrać głos? Bardzo proszę do mównicy. Proszę Państwa podejść do mównicy w kolejności.  
Kolejny Mówca 
Dobry wieczór Państwu, moje nazwisko [dźwięk niesłyszalny] ja do Państwa zgłosiłam się w sprawie 
miejscowości Kiełpina Poduchownego. Może zacznę troszeczkę nietypowo, nie będę przedłużała 
tematu, powiem konkretnie. Proszę Państwa mój dziadek furmanił na tym terenie, mój tata Wojtek 
Miecznikowski był współzałożycielem komunikacji miejskiej Łomianki, całe życie odprowadzam 
właśnie podatki do urzędu. Tak a propos całej tej debaty i powiem Państwu co z tego mam. Nie mam 
nic. Musiałam się wyprowadzić z miejscowości Kiełpin Poduchowny tylko dlatego, że po pierwsze 
teren, na którym mieszkam bo już niestety nie mam rodziców, mam tylko brata, brat mieszka w 
domu po dziadkach i po tacie, bo jesteśmy rodowitymi mieszkańcami Łomianek, dom w którym 
mieszka jest na pasie trasy tak zwanej legionowskiej, zarezerwowany. Oczywiście zaczęłam drążyć 
temat już tu podjęłam rozmowy, mam całą korespondencję odnośnie, przepraszam ale jestem 
zdenerwowana, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, że ta trasa jest wykreślona z 
planów. Oczywiście temat jest dalej drążony. Mam również odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg i 
Autostrad, że nie planują w ogóle realizować tej trasy. Z tego co wiem teren będzie w przyszłości 
rezerwowany, może nie w tak dużym obszarze i mam tutaj petycję mieszkańców ponieważ zaczęłam 
sama drążyć ten temat, w odpowiedzi dostałam informację, tu jest szereg korespondencji, że ja jako 
pojedynczy właściciel może zacytuję: Gmina nie może kierować się interesem pojedynczych 



właścicieli, a całej wspólnoty samorządowej. Chodzi o teren od Kościelnej drogi do Brzegowej, teren 
który jest blokowany, nie znam powodu tego, tak jak wspomniałam nie miałam możliwości budować 
się na terenie Gminy Łomianki, musiałam się wyprowadzić bo teren jest zablokowany, ten teren jest 
użytkowany przez mieszkańców, są to starsze osoby i może przybliżę Państwu problem. Napisaliśmy 
petycję w tej sprawie, chcielibyśmy tutaj Państwu ją przybliżyć. Petycja dotyczy planu 
zagospodarowania przestrzennego i uchwały z 2010 roku, 17 września 2010, od tego czasu nic nie 
dzieje się w sprawie. Ja wiem, że my może jako mieszkańcy, to są starsze osoby, nie nie złożyliśmy 
wystarczającej liczby wniosków o zmianę planu zagospodarowania, ale cały czas była mowa o 
legionowskiej trasie mostowej. Może tak króciutko przeczytam tylko, żeby nie zajmować Państwu 
czasu, chciałam naświetlić ten problem. Zwracamy się do Państwa, tutaj oczywiście wiadomo na ręce 
Pani Przewodniczącej o zmianę miejscowego planu zagospodarowania dla tych terenów 
oznaczonych symbolami, pierwszy teren jest zmiana dotyczy przeznaczenia terenu pod zabudowę 
jednorodzinną mieszkaniową, jest to ten, jest to teren, który obecnie jest przeznaczony pod sport, 
turystykę i rekreację. Działki o powierzchni 5000 m2, gdzie może powstać obiekt o powierzchni 
całkowitej od 500 m2 -1000 m2, wysokości do 9m. Takie są teraz obecnie obowiązujące plany 
zagospodarowania przestrzennego. Zadajemy pytanie czy w tak atrakcyjnym terenie zależy nam 
wszystkim na wysokiej zabudowie, jeżeli władze Gminy uchwalały plany mając na uwadze interes 
obecnych i przyszłych mieszkańców, mniej intensywna zabudowa deweloperska, nowo powstająca 
zabudowa jednorodzinna o którą wnosimy nie przypominałaby klocków wciskanych w każde wolne 
miejsce, zabudowa byłaby mniej intensywna, mieszkańcy mieliby lepszy komfort życia, a 
dotychczasowi mieszkańcy nie mieliby problemów z dojazdem i silnym zagęszczeniem terenów. 
Wskazany obszar Jest celowo blokowany tylko i wyłącznie kosztem obecnych mieszkańców, którzy 
chcieliby zamieszkać na tym terenie, który jest tym terenem z dziada-pradziada. Odnośnie 
rezerwowanego terenu pod trasę Legionowska no nieszczęście tak się złożyło, że brat mieszka 
obecnie w tym budynku nie ma możliwości ani budowy ani rozbudowy, nie ma możliwości 
wyprowadzenia się ani budowy w innym miejscu, więc mieszka w tym terenie, który jest 
zarezerwowany od 40 lat i nie ma dalej żadnego, żadnej decyzji planistycznej w tym terenie. W 
uchwale z 2010 roku, która nadal obowiązuje jest to droga wojewódzka, ale ta droga de facto nie jest 
już drogą wojewódzką. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 2018 roku 
jest ujęta jako postulat tylko i wyłącznie, nie ma organu odpowiedzialnego to znaczy ja nie dostałam 
żadnej informacji kto będzie organem odpowiedzialnym za ten teren w dalszym ciągu 
rezerwowanym. Może tutaj jeszcze przytoczę z petycji, że obecne założenia urbanistyczne w pełni 
nie odpowiadają potrzebom właścicieli i jest związane z wkroczeniem w strefę prawa własności. 
Również w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w obowiązującym programie budowy dróg 
krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą 2025 wprowadzony uchwałą Rady Ministrów na 
podstawie którego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad realizuje inwestycje na sieci dróg krajowych 
nie obejmuje budowy odcinka drogi krajowej pomiędzy Łomiankami i Jabłonną, nie obejmuje 
również budowy mostu przez Wisłę. W świetle obowiązujących przepisów lokalizacja nowej drogi nie 
musi być zgodna z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Powoduje to, że uchwalony plan zagospodarowania z 2010 roku jest w odniesieniu do naszych 
działek dokumentem wadliwym, nieprawdziwym i nierzetelnym. Do przedstawionego problemu 
przez mieszkańców niestety urząd ustosunkował się ogólnie, zupełnie nie wnikając w istotę 
problemu wskazując jedynie bezsilność i brak woli odpowiedniego działania celem wyjaśnienia 
tematu. Jest to po prostu metoda spychologii, chodzimy od jednej komisji do drugiej, piszemy pisma, 
nic z tego niestety nie wynika. Składamy oczywiście indywidualnie wnioski o zmianę obowiązującego 
planu zagospodarowania i to chyba byłoby wszystko. Chciałabym dlatego do Państwa tutaj się 
zwróciłam, bo to są dwa problemy, jeden problem jest Legionowska trasa mostowa, która no jak się 
okazuje zbieram dokumenty, jest na szczeblu wojewódzkim wykreślona z planów, Generalna 
Dyrekcja Dróg i Autostrad w ogóle do tego się nie przyznaje, czekam na odpowiedź z Ministerstwa 
Infrastruktury, ale na piśmie oczywiście, wszystkie dokumenty dostarczam do urzędu, a druga 
sprawa to jest tego terenu od Kościelnej drogi do Brzegowej gdzie dobrze zdajemy sobie sprawę po 



przeciwnej stronie Armii Poznań są budynki mieszkalne, już nie wspomnę o Chopina po przeciwnej 
stronie Kościelnej drogi są budynki, są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o 
parametrach 1000 m2, nie znam powodu uchwalenia tego planu gdzie działki, już powiem tak 
własnymi słowami, są po 5000 m2 z ewidentnie wskazaną, wskazanymi parametrami zabudowy od 
500-1000 metrów i 9 m wysokie, więc chciałam tylko zasygnalizować ten problem. Bardzo Państwu 
dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dzień dobry Państwu, ja jestem mieszkanką Łomianek, ale również przewodniczącą NSZZ Solidarność 
komisji międzyzakładowej, która działa również w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji, ICDS-ie i w dwóch szkołach Łomiankowskich. Zwracam się do Państwa, 
Państwo Radni dostali pismo moich komisji międzyzakładowej z problemem jaki mam w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji. Przyszłam tu przede wszystkim dlatego, że jestem rozczarowana, że brak 
reakcji nadzoru właścicielskiego na sytuację jaka ma miejsce w ZWiK-u dotycząca w ocenie związków 
dyskryminacji, mobbingowania przedstawicieli związku zawodowego, działaczy związku 
zawodowego, posuwania się również do zamiaru rozwiązania umów o pracę. Również pokrótce tylko 
powiem, że była tak trudna sytuacja w ZWiKu, że na wniosek pracowników był ogłoszony spór 
zbiorowy z pracodawcą zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy, zarejestrowany w Państwowej 
Inspekcji Pracy, tutaj muszę przyznać, że nadzór właścicielski podjął kroki, że ten spór został 
zakończony, zażegnany i podpisane porozumienie o kończące o sporze zbiorowym. Pracownicy 
gotowi byli podjąć działania protestacyjne ze strajkiem włącznie. Dzięki, całe szczęście, do tego nie 
doszło, strony doszły do porozumienia o poprawie warunków pracy i płacy tych pracowników. 
Natomiast po podpisaniu porozumienia echem odbiło się na działaczach związkowych zatrudnionych 
w ZWiKu przede wszystkim dawanie im nagan między innymi jedna z nagan, proszę Państwa, która 
została wycofana to była nagana za to, że poszli na akcję Ochotniczej Straży Pożarnej bronić mienie 
tej Gminy. Ja oczywiście rozmawiałam z Państwową Strażą Pożarną, więc poinformowano mnie, że 
to są przepisy wyższego rzędu, jeżeli się nie wycofają to wtedy zadziałają organy wyższego rzędu. 
Dzięki temu wszystko się wyjaśniło, to zostało wycofane, ale sprawa w naszej ocenie mobbingu, 
dyskryminacji i utrudniania działalności naszej organizacji się nie zakończyła. Przede wszystkim nie 
przyszłabym tu gdybym mogła te sprawy załatwiać przy stole, bo ja jestem związkowcem od lat 30 i 
negocjuję wiele rzeczy i w mieście stołecznym Warszawy i nie tylko. W związku z powyższym to jest 
ostateczność gdzie przyszłam i uważam, że zanim zostaną dalsze kroki podjęte przez organizację 
związkową, bo oczywiście nie tylko będziemy powiadamiali, bo powiadomiliśmy Państwową 
Inspekcję Pracy, która będzie kontrolowała. Powiadomimy również inne organy, które są 
upoważnione do kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast jest mi ogromnie przykro, że 
pozwala się na łamanie prawa, Pan Mecenas też był przy sporze zbiorowym, łamanie prawa artykułu 
112 Kodeksu pracy, który jasno i wyraźnie mówi, że jeżeli pracownik dostanie naganę, karę 
porządkową i złoży sprzeciw pracodawca ma obowiązek zgłosić to do organizacji związkowej, która 
wyda opinię w tym zakresie. Natomiast pracodawca uważa, że firma ZWiK, spółka miejska jest jego 
własnym folwarkiem i robi co chce, uważa że związki nie są dla niego partnerem. Jest mi z tego 
powodu ogromnie przykro i bardzo proszę żebyście Państwo się przyjrzeli temu. Mam nadzieję, że 
uzyskamy odpowiedź i że nie to co usłyszałam, że oczywiście możemy w sądzie dochodzić, my 
będziemy dochodzić, bo my już jedną sprawę złożyliśmy do sądu tylko chyba nie na tym proszę 
Państwa polega, żeby podatnicy później płacili za błędy pracodawców, bo to my podatnicy zapłacimy 
odszkodowania naszym pracownikom tych firm państwowych , jednostek, spółek i tak dalej, co 
mieliśmy już doświadczenie wcześniej, bo niejednokrotnie żeśmy ogromne pieniądze jako podatnicy, 
jako miasto płacili pracownikom odszkodowania. W związku z powyższym liczę na to, że nadzór 
właścicielski spółki ZWiK włączy się w rozwiązanie tego problemu, bo przede wszystkim chcę 
rozmawiać merytorycznie, rozwiązać ten problem, u nas tu na miejscu. Dziękuję.  



Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz chciałaby się odnieść do tej wypowiedzi, proszę.  
Kolejny Mówca 
Znaczy ja tylko na krótko do Państwa Radnych z informacją, że dzisiaj wpłynęło pismo wyjaśniające 
ze strony ZWiK-u. Oczywiście je przekażę, tylko wpłynęło dzisiaj, a dzisiaj była sesja więc miałam 
zdecydowanie inne priorytety. Oczywiście wyjaśnienia tam są wielostronicowe i bardzo bym prosiła 
Panią Przewodnicząca tego związku zawodowego, o tutaj jest Pani Agnieszka, o nieużywanie 
mocnych słów o łamaniu prawa, bo myślę, że tutaj dwie strony swoje zrobiły i chciałabym żebyśmy 
tutaj zakończyły tę dyskusję Pani Agnieszko i żeby Pani poczekała na odpowiedź, którą Pani przekaże, 
bo to wpłynęło do Urzędu. Ja poprosiłam o wyjaśnienia prezesa ZWiK-u, te wyjaśnienia wpłynęły 
dzisiaj do Urzędu z datą 27, 28 października, bo dzisiaj, października tak, dzisiaj. Ja jutro przekażę te 
pisma, kopie tych pism do Rady Miejskiej i do związku zawodowego niemniej jednak bardzo bym 
prosiła o nienadużywanie mocnych słów, bo tak jak w życiu medal ma dwie strony. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Ja tylko jedno słowo Pani Burmistrz. Artykuł 112 Kodeksu pracy § 1 jasno, wyraźnie mówi, że jeżeli 
jest sprzeciw w stosunku do nałożonej kary porządkowej pracodawca ma obowiązek zgłosić to do 
organizacji związkowej, żeby kara była nałożona prawidłowo. Pracodawca tego nie złożył w związku z 
powyższym inaczej tego nie można nazwać jak łamanie prawa.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, bardzo proszę następną Panią.  
Kolejny Mówca 
Jestem mieszkanką Dąbrowy, mam a, mam nadzieję... Mieszkam w Dąbrowie Leśnej, mam nadzieję 
że Państwo Radni zorientowani są doskonale w inwestycjach jakie są prowadzone, bo akurat ta 
sprawa się z tym łączy. Mam wniosek, wniosek o dokończenie inwestycji polegającej na instalacji 
sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Partyzantów. Ponieważ już sprawa jest znana, napisałam pismo do 
Pani Burmistrz z prośbą o wyjaśnienie, ponieważ budowa jest, była rozpoczęta, kontynuowana i 
zatrzymana na ulicy Kwiatowej czyli pozostał odcinek ten gdzie są dęby z tym, że muszę powiedzieć, 
że ten projekt był wykonany w ostatnim etapie jako że no budowa kanalizacji i wodociągów trwa 
przecież już wiele lat, pierwsze harmonogramy pamiętam były robione na lata 2000-2001, oczywiście 
to było przesuwane, wszyscy czekaliśmy długo no ale my szczególnie rozumieliśmy to, bo ten odcinek 
wymagał dodatkowych wyjaśnień, dodatkowych prac czyli projektanci musieli rzeczywiście tam się 
więcej napracować, ale oczywiście projekty zostały zrobione, uzgodnione, sprawdzone przez 
uprawnionych oczywiście projektantów, został przyjęty plan inwestycyjny realizacji inwestycyjny 
właśnie przez Państwa, bo przecież Państwo uchwalacie wszystkie realizacje jakie są u nas tutaj w 
Gminie wykonywane no i wiosną tego roku był ogłoszony przetarg, przetarg oczywiście zakończony 
sukcesywnie, wybrana została firma no i ta firma właśnie realizowała budowę no i nagle w pewnym 
momencie budowa oczywiście już trwała na ulicy, na asfalcie są znaki, które tam zostawili geodeci 
wymierzający tamte roboty no i właśnie została zatrzymana. Nie wiemy z jakiego powodu ZWiK to 
zatrzymał, znowu będzie o ZWiK-u, ale tutaj już technicznie o konkretne, chodzi o konkretne prace. 
Jest odpowiedź, to była odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez Panią Radną z naszego okręgu do 
której ja się zwróciłam czy w ogóle zna sprawę, czy zna ten temat, no niestety dopiero ja ją 
powiedziałam, ja ją uświadomiłam o tym no i takie mam pytanie do Państwa czy to tak można 
inwestycje rozpoczętą przerwać bez Państwa wiedzy? Z jakiego powodu nie wiem. Jakie siły to 
spowodowały nie wiem. Wiem tylko, bo tam mieszkam, że nie zdarzyło się nic extra co no ja 
przynajmniej nie wiem, nie wiedzą sąsiedzi, nie zdarzy co miałoby podważać te wszystkie prace 
wykonane do tej pory. No i oczywiście mamy prośbę no nie wiem czy już jesteście Państwo tak 
zmęczeni i prawdę mówiąc to jest zniechęcające tutaj czekanie na wypowiedzi mieszkańców, to 
strasznie długo trwało, czy chcecie słuchać odpowiedź? No powiem jeszcze tylko to, że Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji podjął dodatkowe ponadnormatywne działania mające na celu ochronę 
drzewostanów. Czy ZWiK to nie powinien dbać o środowisko właśnie budując kanalizację i 
zaopatrzenie społeczeństwa w wodę? I czy ma, czyli co się stało, żeby podejmować dodatkowe 



ponadnormatywne działania? No, no już to już o pieniądzach nie wiem, wiem o faktach. 
Sprawdziłam, ściągnęłam sobie z internetu dokumentację, to znaczy w tym wyjaśnieniu, przepraszam 
jeszcze dodam, no tutaj Pan podpisał Prezes Zarządu powołuje się na opinie dendrologiczną. No 
pozwoliłam sobie uważnie przeczytać i powiem tylko, żeby nie za długo, bo mogłabym długo mówić 
o tym co tam jest napisane, że to co jest spisane na stronie do 25 nie zgadza się z tym co jest na 
poprzednich stronach napisane. Poza tym z tej opinii wynika, że korzenie drzew to najlepiej im się 
rośnie pod asfaltem. Pod asfaltem najwięcej korzeni jest no jeżeli chcecie Państwo to mogę jeszcze 
parę rzeczy powiedzieć o tej opinii, bo ją przeanalizowałam może nie tak dokładnie, a jeszcze 
powiem tak, że w no dobra opinia jest, mówi o tym, że wykonali Państwo, którzy zrobili tą opinię 
firma z Radomska i piszą, że wykonywali mapowanie systemu korzeniowego, to już czytam metodą 
soniczną Root Detector Fakopp, to jest rzeczywiście firma w ogóle węgierska, robi takie urządzenia i 
powiem tylko, sami piszą Państwo, że całkowity czas pomiaru badanego drzewa jednego około 3 
godziny, więc tych drzew tutaj jest w Partyzantów 26 w Alei Lip 47 czyli razem 73 razy 3 godziny to 
wychodzi 219 godzin, przeliczyć to na 8 godzin dziennie to jest 27 i pół dnia licząc niedziele i soboty. 
Zlecenie dostali ci Państwo 5 sierpnia, opinia jest podpisana już 1 września czyli krócej pracowali niż 
tutaj piszą, że badali te korzenie. To jest jedno. Druga sprawa lokalizacja drzew, no też nie 
odpowiada rzeczywistości. W dokumentacji jest plan gdzie są drzewa rzeczywiście, nie ma już tutaj 
tych drzew, które były kiedy ja zamieszkałam tutaj przy tej Alei, a mieszkam tutaj ponad 20 lat, bo 
jeszcze wtedy były drzewa na rogu, jeszcze jedno drzewo było na rogu Kwiatowej i Partyzantów, ono 
rzeczywiście pamiętam było ścinane bo tam takie było w środku jakby robaki, jakieś owady zjadły, 
tak, jedno drzewo zniknęło z ulicy Konwaliowej i Partyzantów no ale chodzi o to głównie, że w 
zasadzie drzewa tak jak my ludzie też umierają i też mają choroby, owady i tak pasożyty i tak dalej. 
No niemniej lokalizacja badanych drzew na w tym, tej opinii nie zgadza się z rzeczywistością. Opinii, 
no opinie to są, opinia to jest taka, tak wygląda jakby rzeczywiście ten, to urządzenie było 
wykorzystywane do mapowania tych drzew, ale jest napisane, że one mogą tylko być używane w 
glebie, to są takie czujniki, które są umieszczane w pniu drzewa na dole u nasady i potem w dalszej 
odległości w glebie i jeżeli oczywiście tam jest przesyłany sygnał dźwiękowy w zależności od tego czy 
on idzie po glebie czy po drzewie, jeżeli idzie po drzewie to jest krótszy, to trzeba oczywiście zebrać, 
przełożyć, przenieść do komputera, oczywiście oprogramowanie mieć, o którym oni tutaj nie piszą i 
dopiero można dostać obraz ewentualnie tych korzeni, które są,, należą do poszczególnych drzew. 
No niestety tego nie można robić na asfalcie, tylko w glebie, to jest nawet ten czujnik nazywa się no 
czujnik glebowy po prostu, soil sensor glebowy czujnik. No i to jeszcze może powiem tak, że w każdej 
opinii, dokładnie w każdej jest takie zdanie: analizując strukturę nawierzchni asfaltowej i pojawiające 
się na jej powierzchni wybrzuszenia należy przypuszczać, że sondowanie jest poprawne i zasadnicza 
część systemu korzeniowego rozwija się pod podbudową jezdni ulicy Partyzantów. No zdaje się, że 
wszyscy tutaj mieszkamy w domkach, no mamy koło siebie drzewa, rośliny no i czy uważacie 
Państwo, że głównie korzenie drzew to są pod asfaltem? Zresztą jest napisane potem jeszcze dalej w 
opisie, we wnioskach, no chyba wszystkiego nie zdążę powiedzieć, we wnioskach jest tak no tutaj 
mam taki porysowałam żeby się nie pogubić, wniosek dotyczący Alei Lip i dotyczący Partyzantów, no 
jotka w jotkę jest ten sam tekst na górze, natomiast jest tutaj o dębach napisane, że dęby są odporne 
na wiatry powodujące wiatrowały. Potem w podsumowaniu ogólnym jak oni się tam boją co to się 
może zdarzyć tym dębom to piszą, że proces ten budowy kanalizacji będzie skutkował wzrostem 
stopnia zagrożenia ryzykiem złamania, a może nawet wykrotu czyli przewalenia się tego ten no więc 
tutaj już te niezgodności są. Teraz tak, w tym podsumowaniu (...)  
Kolejny Mówca 
Proszę Pani, a może Pani złoży te pismo na, do nas, do Biura Rady, ja prześlę wszystkim Radnym, 
żeby się zapoznali, tak będzie łatwiej (...)  
Kolejny Mówca 
To znaczy ja już wiem, że Pan który Komisję Techniczną prowadzi wie, już dostał te materiały i no i że 
no przede wszystkim my się jeszcze spotkamy prawda? No, a to tak chciałam zasygnalizować. No 
rozumiem (...) Co?  



Kolejny Mówca 
Jeszcze taka informacja, że dęby mają korzenie pionowo.  
Kolejny Mówca 
A no tak, że kształtują tak naturalnie. System, a poza tym nie są przy tylko samo w oddaleniu od 
asfaltu, kształtują system palowy, tak, to jest rzeczywiście podstawowa sprawa. Alei Lip nie 
analizowałam tylko to swoje. Pokażę jeszcze tylko bo tam, bo to jest podsumowanie Alei Dębowej i 
Alei Lipowej, a potem jeszcze są wnioski. No to mówiłam, że te obie podsumowania to są bardzo 
podobne, natomiast we wnioskach, które tyle zajmują, dwie strony, to co na zielono w środku 
zaznaczyłam to jest opis jak należy wykonywać właśnie budować instalację wodno-kanalizacyjną w 
takich sytuacjach kiedy są właśnie drzewa, żeby zabezpieczyć drzewa, korzenie drzew i tutaj oni to 
wszystko wypisali. Dodam, że to wszystko jest w projekcie, dokładnie wszystko jest umieszczone w 
projekcie i to jest tyle, a potem mówią jak należy to robić, a potem piszą, że nie należy robić, bo to 
strasznie zagraża drzewom.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Oczywiście. Proszę ten dokument złożyć, ja przekażę wszystkim Radnym.  
Kolejny Mówca 
Dla mnie jeszcze jest takie istotne, że my byłyśmy na rozmowie, wiceprezes chyba to był tak? 
Wodociągów czy...   
Kolejny Mówca 
A no tak, bo oczywiście najpierw poszliśmy zanim zawracaliśmy, zawracałam głowę Pani Burmistrz to 
poszłam do ZWiK-u, żeby wyjaśnić sprawę. No oni powiedzieli, że mają opinię i oni się boją, że jak 
drzewo padnie no to oni by musieli płacić. No, ale (...)  
Kolejny Mówca 
No i jeszcze też była informacja oprócz tego, że część mieszkańców protestowała (...)  
Kolejny Mówca 
Acha, no tak, że to na wniosek mieszkańców. No więc właśnie, ponieważ tak było powiedziane, że na 
mieszkańców no i rzeczywiście ta opinia no nie chce Państwa zanudzać, nie wiem czy to gdzieś jest 
na stronie ta odpowiedź ze ZWiK-u, którzy strasznie dbają o przyrodę, o zieleń, no a chyba 
zostawianie szamb no to jest jak najbardziej sprzeczne z ekologią i z ochroną środowiska prawda? No 
ale oni w ogóle nie mówią o ludziach no. Dobrze że dbają, chwała im za to, że oni dbają o środowisko 
no ale jeszcze my tam mieszkamy, nie jesteśmy dzikimi lokatorami, więc to tylko może powiem, że 
ponieważ rzeczywiście tutaj Pani Burmistrz potwierdza, że jacyś mieszkańcy właśnie kwestionowali, 
więc no (...)  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Bardzo proszę. Bardzo proszę, bo ja mam podpisy mieszkańców tylko oprócz Partyzantów 1, 
a tak mam wszystkich tak że bardzo chętnie się spotkamy, no więc jeszcze tutaj mam właśnie 
zebrane (...)  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że ja tutaj taki apel podpisali mieszkańcy, którzy oczywiście 
głównie byli zdziwieni, że ta budowa zatrzymana, a niektórzy wręcz byli no po prostu zaszokowani 
tym.  
Kolejny Mówca 
Szanowna Pani, proszę złożyć te pismo, na prawdę łatwiej nam będzie przeczytać, jesteśmy 
wzrokowcami po tylu godzinach nie wszystkie informacje docierają (...)  



Kolejny Mówca 
No ale bo ja to zleciłam Pani Burmistrz na kancelarię, tak. Dobrze. Aha, no to zostanę pouczona. Ja 
chętnie się uczę pomimo lat moich zaawansowanych. Dobrze.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Dobrze. No wiem. No wiem, ale szanowni Państwo to przez was tak długo no, są to ważne sprawy, 
ale to tylko przeczytam może dobrze? Mogę to (...) Mogę przeczytać te dwa zdania?  
Kolejny Mówca 
Proszę Pani, proszę przeczytać oczywiście, Pani głos jest nieograniczony, czas Pani jest 
nieograniczony (...)  
Kolejny Mówca 
I to już koniec będzie, apelujemy o (...)  
Kolejny Mówca 
Ja oczywiście, jeżeli Pani złoży dokumenty, przekażę wszystkim Radnym, żeby w spokoju przeczytali 
mając świeże umysły rano (...)  
Kolejny Mówca 
Znaczy mamy zrobić 40 kopii?   
Kolejny Mówca 
Nie proszę Pani. To ja, ja sobie poradzę, tak dostaną wszyscy mieszkańcy.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Dobrze. Apelujemy o kontynuowanie robót wod.-kan., już nie będę mówiła gdzie, 
wykonywanych przez specjalistyczną firmę wyłonioną w procedurze przetargowej w pierwszym 
kwartale 2021 roku zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji uchwalanym przez Państwa na 
lata 2021-2024 według projektu uwzględniającego zabytkową Aleję Dębów. Budowa sieci wod.-kan. 
jest największą inwestycją publiczną realizowaną od wielu lat w naszej Gminie. Nie zgadzamy się na 
wykluczenie części mieszkańców z korzystania z efektów tego działania to jest dostarczenia wody i 
odbioru ścieków. Mamy w pamięci uciążliwości związane z opróżnianiem szamb. Nie zgadzamy się na 
jazdę po ulicach naszego osiedla cystern z nieczystościami oraz wdychania rozprzestrzeniające go się 
odoru i pod takim apelem Państwo wszyscy sąsiedzi się podpisywali, tak że nie podpis, nie na 
czystych kartkach tylko każdy czytał i każdy wiedział pod czym się podpisuje tak że dziękuję. O opinii 
mogłabym więcej, ale będziemy rozmawiali później. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że jeszcze 
Państwa tak zatrzymałam.  
Kolejny Mówca 
Dziękujemy Pani mieszkance.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]   
Kolejny Mówca 
Zamykam. Czy jest jeszcze ktoś z mieszkańców, który chciałby zabrać głos? Nie ma. Zamykam punkt 
14 porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 15 - interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Kto z 
Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Kto jeszcze z Państwa Radnych? Czy jeszcze 
ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski? 
Bardzo proszę zgłaszać listę mówców. Proszę Państwa do dyskusji zgłosiła się Magdalena, Radna 
Magdalena Cłapińska, Radny Jerzy Serzysko, Radna Agnieszka Zdunek, Radny Adam Salwowski, 
zamykam listę mówców i proszę w kolejności. Pani Radna Cłapińska Magdalena.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję za głos, obiecuję, że krótko, ja mam pytanie w sprawie bieżni oraz hali pneumatycznej, czy 
jest szansa na zakończenie tej inwestycji do połowy listopada tak jak było to przewidziane i czy jest 
szansa na podstawie hali pneumatycznej również w listopadzie, dostaje po prostu zapytania od 
rodziców tego roku, dostaje oczywiście zapytania od rodziców ze Szkoły Podstawowej numer 3 
którym zależy na tym aby dzieci miały gdzie korzystać podczas zajęć wychowania fizycznego. I 



kolejny temat, czy urząd pracuję nad poprawą bezpieczeństwa na przejściu przy ulicy Wiślanej 69, 
przy orliku, dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, odpowiedzi będą zbiorowe, bardzo proszę Pan Jerzy Serzysko.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem poruszyć problem parkowania na ulicy Warszawskiej, na odcinku między Brukową, a 
Przyłuskiego, są tam ustawione znaki zakaz zatrzymywania i postoju i to są miejsca, które no jest 
duża przestrzeń prawda, nie wszystkie utwardzone, ale jest miejsce gdzie zaparkować i ostatnio 
zaczęły się zmasowane odwiedziny aut parkujących tam, przez straż miejską wypisywanie 
mandatów, podobno na skutek jak meldunków jakiegoś mieszkańca, który fotografuje auta, które są 
tak zatrzymywane gdy zatrzymują się i przekazuje do straży. Problem jest tego typu, że samochody 
jest mało miejsc parkingowych i te które parkowały na tej przestrzeni wolnej, parkują teraz w ulicach 
na przykład ulicy 11 Listopada, w ulicy Olszynowej i ponieważ nie na tamtych dachów i blokują 
dojazd do posesji tych dużo węższych ulicach, w związku z tym no jest problem, sugeruję żeby jednak 
rozszerzyć miejsca, zmienić organizację ruchu na tym odcinku z możliwością parkowania tam 
samochodów po prawej stronie jak się jedzie w kierunku Warszawy i są w pewnym sensie no, 
częściowo przynajmniej rozwiąże problem. Mieszkańcy którzy z ulicy Olszynowej z ulicy 11 Listopada, 
również mogą dzwonić do straży miejskiej i w przeganiać te samochody różnych właścicieli, 
warsztatów, firm, pracowników ich w wyniku czego otrzymają kolejne mandaty i sytuacja będzie no 
taka dosyć nieprzyjemna dla obydwu stron. To jest jeszcze jeden aspekt, mieszkaniec informował, że 
są problemy również z parkowaniem załóżmy w centrum przy poczcie, wjazd na teren tego sklepu 
przyległego przy Włościańskiej na parking kosztuje chyba 50 zł za godzinę i jest tak odstraszanie, 
odstraszanie potencjalnych osób chcących tam zaparkować, mój wniosek zgłaszam oficjalny żeby 
rozważyć możliwość zmiany organizacji ruchu na ulicy Warszawskiej między skrzyżowaniem z ulicą 
Brukową, a Przyłuskiego. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa taki drobny wniosek jest to rzutnik 
taki i sukcesywnie jak głosowania są jak przedtem jak tyłem siedziałem nie zauważyłem tego, ale 
teraz zauważyłem, że nie widać prawię nigdy osób które się wstrzymują w głosowaniu, jakby może 
coś tam wysterować go żeby był pełny obraz, kto za, kto przeciw i kto się wstrzymuję od głosu, 
Dziękuję na tym etapie.  
Kolejny Mówca 
Dziękuje bardzo Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny Mówca 
Ja króciutko ponieważ interpelacje złożę na piśmie, ona będzie nadal dotyczyć ulicy Partyzantów, 
cieszę się, że tutaj Pani Burmistrz zaproponowała posiedzenie wspólny komisji. Moje pytanie jest 
pod kątem tego, czy nie należałby sprawdzić w jaki sposób i skontrolować, w jaki sposób ZWIK tą 
inwestycje przeprowadzał i przygotowywał, ponieważ proszę Państwa od 2018 roku gdzie była 
podjęta uchwała o tym w jaki sposób przeprowadzać prace kanalizacyjne w ulicy Partyzantów ZWiK 
przez 3,5 roku przygotował się do tej inwestycji i w momencie kiedy już podpisał umowę, kiedy 
weszła firma która rozpoczęła pracę dochodzi do zerwania umowy, chciałbym wiedzieć, czy 
ponieśliśmy, znaczy czy ZWIK poniósł jakiś koszt odstąpienia od tej umowy, jak to wyglądało, 
dlaczego doprowadzono do takiej sytuacji, że przygotowana inwestycja została zerwana. To wszystko 
będzie tutaj na piśmie, też poproszę o dokumenty, które dotyczą przeprowadzenia tej inwestycji, 
myślę, że zarówno na komisji technicznej jak i na ewentualnej komisji wspólnej na ten temat 
porozmawiamy, a ja bym wnosiła o kontrolę tego w jaki sposób ZWiK pracuje, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, Radny Adam Salwowski.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Ja w odniesieniu do tego co Pani Radna Zdunek mówi i do tego co mówiła właśnie 
wymieniając Panią Zdunek, chciałem powiedzieć, że Pani Radna wywalczyła od samego początku o tą 
inwestycję, natomiast problem polega w tym, że nie dopełniła chyba swoich obowiązków Pani 
Burmistrz w tym zakresie który ma nadzór właścicielski nad ZWiK-iem i pamiętajmy, że został tam 



skierowany nowy człowiek, zastępca prezesa który to nadzorował. Jeśli chodzi o Radę, rada 
przekazała na to pieniądze, na całą ulicę i powinna ona być zrealizowana, dlaczego nie jest 
realizowana i przebijanie piłeczki teraz do Rady, że Radni mają się tym zająć to jest trochę nie fair 
Pani Burmistrz, dlatego że Radni podjęli decyzję i dali na to pieniądze, dlaczego to nie zostało 
zrobione Pani powinna wyjaśnić sobie ze ZWiK-iem i przestawić to mieszkańcom. Jeśli chodzi o tą, o 
sprawę, o sprawę tą, natomiast to, że, jeśli chodzi o drugą sprawę mieszkańców, którą Pani tutaj 
wnosi ze związków, to jestem zbulwersowany, że Pani nie zna przepisów prawa pracy, nie ma Pani 
nadzoru nad tą spółką z tego wynika, zarząd tej spółki postępuje tak, a nie inaczej, to jest po prostu 
bulwersujące, nie do pomyślenia w normalnej spółce, a tym bardziej w spółce komunalnej w której 
nadzór jest i środki są ze środków finansowych z budżetu, z budżetu Gminy. Natomiast co do trzeciej 
Pani, która się wypowiadała, chciałem zaznaczyć, że jeden z członków mojej rodziny pracował w 
latach 60 w, w jednej z firm i już w latach 60 była rezerwa dotycząca tego, tak zwanej Trasy 
Legionowskiej, czyli mamy 60 lat, rzeczywiście rezerwa została zdjęta w planach wojewódzkich z 
mojej wiedzy, natomiast jeśli chodzi o plany centralne nikt nie decyzji i tam jest jakiś konflikt do 
końca nikt nie wie jaki, my jako Rada chyba tutaj niewiele będziemy mogli zrobić, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
dziękuje, czy Radny Jerzy Serzysko chce uzupełnić swoje wypowiedzi?  
Kolejny Mówca 
Tak ja chciałem wrócić do tematu, który był na wstępnie naszej sesji dzisiaj poruszony, czyli do 
protokołów z obrad sesji. Żeby nie, nie wdawać się w merytorykę słowo za słowo, to proszę o 
odpowiedź na piśmie, na jakiej podstawie prawnej nie jest realizowany, nie są realizowane zapisu 
statutu, czyli nieprzedstawiane są protokoły do zatwierdzenia przez posiedzeń do zatwierdzenia 
przez przyjęcia lub odrzucenia, lub uzupełnienia przez Radnych, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dobrze, taka odpowiedź zostanie udzielona, ja przypominam Panu Radnemu, że należy również pisać 
protokoły z komisji, należy to do Przewodniczącego komisji.  
Kolejny Mówca 
Zaczynamy słowo za słowo.  
Kolejny Mówca 
Natomiast, tak bardzo proszę ja odpowiem na piśmie i proszę też żeby Pan Radny uzupełnił wszystkie 
protokoły również na piśmie, bo musimy niezbędnie to opublikować w BIP-ie, ad vocem.  
Kolejny Mówca 
W takim razie ja chciałem zwróć uwagę, że protokoły są po to żeby ktoś je weryfikował i nadawał im 
bieg, dam przykład: protokół, który był bardzo obszerny z budowy ulicy Ogrodowej, który był 
autorstwa komisji i również władz Sołectwa i niestety mimo że wielu merytorycznych mieliśmy tam 
uwag i spostrzeżeń nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, czy informacji co z tym fantem z tym 
tematem, z tymi tematami zostało, czy będzie zrobione, dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Słuszna uwaga, niemniej jednak protokoły z wszystkich sesji, z wszystkich komisji są niezbędne. Pani 
Burmistrz chce zabrać głos? Proszę bardzo.  
Kolejny Mówca 
Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej części sesji i bardzo prosiłabym o wersję pisemną, powiem 
dlaczego poproszę Państwa o wersje pisemną, Państwo doskonale wiecie co chcecie przelać, 
przepisywanie z obrad z tego co Państwo mówicie kończy się niestety dosyć takim lapsusem 
językowym, ponieważ Panie przepisują dokładnie to co Państwo powiedzieliście i myślę, że jeden z 
Radnych otrzymał właśnie odpowiedź na interpelację, zapytanie po spisaniu jego wypowiedzi no i 
chyba nie jest to coś co chcielibyście podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, ponieważ w trakcie 
wypowiedzi używacie różnych nie wiem takich dygresji, nie dygresji i to wtedy się nie trzyma całości, 
więc bardzo bym Państwa prosiła oprócz zgłoszenia tego ustnie, napisanie nawet mailem tak, 
zebranie do biura Rady tego co rzeczywiście Państwo, o co rzeczywiście Państwo pytacie, żeby po 
prostu potem na BIP-ie jako interpelacja nie wisiało coś czego byście Państwo nie chcieli zobaczyć i 



żeby to nie było podpisane Państwa nazwiskiem, to jest jedna rzecz, druga rzecz jeśli chodzi o ZWiK, 
no to ja rozumiem tak Burmistrz Łomianek jest jedynym właścicielem tej spółki, ale ta spółka ma 
swoich prezesów, więc jeżeli są zarzuty jakiekolwiek w stosunku do ZWiK-u proszę pisać skargę do, 
do prezesów na działania, na działania pracowników, ewentualnie do mnie na działania prezesów 
ZWiK-u, przypominam każdy medal ma dwie strony i wcale nie jest tak wprost co powiedziała Pani 
Przedstawicielka Związków Zawodowych, bo ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż Pani 
Agnieszka Chmielewska to przedstawiła. Następna sprawa Panie Adamie Salwowski nie ma czegoś 
takiego jak Radni dali pieniądze, chciałabym żeby Pan nie używał takiego sformułowania, bo Radni 
mogą zdecydować o pewnych działaniach, ale to Radni z własnej kieszeni pieniędzy nie dają, jeśli 
chodzi o ZWIK, no to ZWiK nie ma tylko pieniędzy z dopłat z urzędu tylko stara się również o 
wszelkiego rodzaju dofinansowania, więc to nie jest tylko jedyne źródło dochodów spółki ZWiK. 
kwestia parkowania i wszystkich takich rzeczy technicznych Panie Jerzy, Panie Radny chciałabym 
właśnie dostać na piśmie, żeby nam coś nie umknęło, bo dosyć dużo ulic Pan wypowiedział, tak 
wyliczył, a centrum przy poczcie to centrum handlowe, czyli Top Market.  
Kolejny Mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny Mówca 
Nie sądzę żeby tam były opłaty za cały dzień postoju, ponieważ korzystam z tego parkingu i nie 
spotkałam się z takim stwierdzeniem, że tam jest 50 zł za zaparkowanie i tyle, chyba że ktoś na cały 
dzień i rzeczywiście blokuje miejsca parkingowe, ale to już są wewnętrzne sprawy okolicznych 
przedsiębiorców z Top Marketem. Dobrze to ja, a jeszcze przypomnę tylko, że jutro dostaniecie 
Państwo odpowiedzi na zapytania, na zeszłej sesji one też dzisiaj trafiły już z biura Rady do mnie na 
biurko, już odpowiednie opracowane przez pracowników merytorycznych i jutro zostaną do Państwa 
rozesłane, dziękuję bardzo za każdą cenną uwagę, za każdą konstruktywną podpowiedź i każdą 
konstruktywną krytykę, bardzo bym prosiła o jednak wstrzymanie się z populistycznymi hasłami, 
przeglądanie merytorycznych treści tego co jest na BIP-ie i tego co jest na stronach Ministerstwa. A 
szanownych Państwa mieszkańcom dziękuję za taką wytrwałość i zapraszam do bezpośredniego 
kontaktu z nami w Urzędzie, dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Burmistrz, lista mówców w prawdzie była już zamknięta, prosiłam o zgłaszanie się, ale 
widzę, że Pan Michał Naftyński jeszcze chce zabrać głos, bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja tylko króciutko będę śledził komunikaty, które wydaje Urząd i będę zwracał uwagę na przykład na 
takie rzeczy pod tytułem Pani Burmistrz ufundowała, czy Burmistrz ufundował, będę wtedy 
prostował to, że Pani Burmistrz nie ma żadnych własnych pieniędzy, tylko to są pieniądze publiczne, 
tylko tyle chciałem powiedzieć, dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuje, proszę Państwa zamykam punkt 15 porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 16 
informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej, proszę Państwa w miesiącu październiku do biura Rady 
wpłynęło tylko jedno pismo, jest to pismo z Urzędu Skarbowego, wyniki analizy oświadczeń 
majątkowych Radnych były poprawne, po za tym Przewodnicząca reprezentowała Radę Miejską na 
zlocie młodzieży w Palmirach którą współorganizował nasz Radny Tomasz Dąbrowski, gratulujemy 
było pięknie oraz uczestniczyła w cyklicznych dyżurach dla mieszkańców, zamykam punkt 16 
porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 17 zamknięcie obrad sesji. Wobec wyczerpania 
porządku obrad zamykam XLVI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, uprzejmie informuję, że kolejna 
sesja zaplanowana jest na dzień 25 listopada wszystkim państwo Serdecznie dziękuję za godzinną 
sesję i za wytrwałość do końca.  
 
 


