
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska 
Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza Witam 
serdecznie państwa radnych Witam panią burmistrz i zastępcę burmistrza sekretarza 
przewodniczących rad sołeckich i zarządów osiedli a także wszystkie państwa oglądających nas Dzięki 
transmisji dostępnej na stronie internetowej naszej gminy na artykuł 20 ustęp 1 ustawy o 
samorządzie gminnym obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk Proszę o jeszcze raz Szanowni państwo Uprzejmie informuję że do systemu 
zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 18 radnych w związku z tym jest kworum do 
podejmowania prawomocnych uchwał informuję że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad 
został o przesłane państwu radny m pocztą elektroniczną w terminie zgodnym z regulaminem Rady 
miejskiej w Łomiankach stanowiącym załącznik nr 7 do statutu Gminy Łomianki materiał na sesję 
macie państwo również w tabletach w e-sesji informacja o sesji została opublikowana w biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach odczytam za 
proponowany porządek obrad otwarcie obrad 2 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 202 1 3 zamknięcie obrad sesji Szanowni państwo 
ministerstwo finansów przyznało nam i innym samorządom środki z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej z tytułu finansowanych zajęć wspomagających uczniów i utrwalaniu wiadomości  
i umiejętności z wybranych obowiązujących zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz 
zajęć z języka mniejszości Narodowej języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w związku z 
tym należy dokonać zmian w uchwale budżetowej o czym Powie Za chwilę pani skarbnik czy są 
wnioski do porządku obrad nie widzę przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 
Bardzo proszę panią Hannę Dąbrowską skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu straszny pogłos Czy jestem słyszana z jakiś pogłosem coś mam Spróbuję p 
Kolejny mówca 
poproszę biuro rady o wyciszenie wszystkich poza panią skarbnik monitorów czy tam komputer 
włączony dobrze Proszę sprawdzić czy nie ma pani dwóch sprzętów uruchomionych u siebie jakiś bo 
jest okropny pogłos pani skarbnik  
Kolejny mówca 
zaloguję się raz jeszcze jeszcze raz się zaloguję  
Kolejny mówca 
jakaś siła nieczysta Czasami się tak zdarza  
Kolejny mówca 
ja jeśli mogę w trakcie łączenia się ponownego podziękować państwu za bardzo sprawne zwołanie 
tej sesji tak liczną obecność bo nie ukrywam nas zaskoczyło Ministerstwo Finansów informacją 
właśnie na ostatnią chwilę 20 czyli dzisiaj musimy po prostu zrobić odpowiednie przelewy do szkół 
więc stąd jest ta nagła i dosyć się intensywna sesja Mam nadzieję że będzie trwało krótko jak pani 
skarbnik opowie właśnie z jakiego powodu I co potrzebujemy No to głosowanie i będziecie państwo 
mogli oglądać to laptop  
Kolejny mówca 
dzień dobry  
Kolejny mówca 
Dzień dobry pani  
Kolejny mówca 
jestem słyszana  
Kolejny mówca 
już tak słyszymy już lepiej 
 Kolejny mówca 
Dobrze więc tak proszę państwa tak jak powiedziała pani przewodnicząca otrzymaliśmy informację z 
Ministerstwa Finansów o przyznanej dla gminy Łomianki części rezerwy oświatowej subwencji 



ogólnej w kwocie 60690 zł na zajęcia wspomagające uczniów są to zajęcia wprowadzone do 
rozporządzenia covidowego związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 do 20 września 
musimy przekazać jednej niepublicznej szkole dotację właśnie na ten cel wśród Szkół niepublicznych 
tylko jedna wystąpiła z wnioskiem o tej i związku z tym że te środki muszą iść dzisiaj jeszcze do tej 
niepublicznej szkoły jako formie dotacji celowej dla tego poprosiliśmy państwa o sesję Zgodnie z 
informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zwiększamy dochody  
o kwotę 60 zł 690 zł z tytułu części subwencji oświatowej części ogólnej i po stronie wydatków 
zwiększamy również wydatki o taką samą kwotę z tego na wynagrodzenia i składki naliczane nagrody 
dla naszych Jednostek Oświatowych w kwocie 57190 zł i 3,500 dotacje na zadania bieżące właśnie 
dla tej niepublicznej jednostki i tutaj to wszystkie zmiany Dotyczą one tylko tego i wyłącznie tego 
Dziękuję  
Kolejny mówca 
bardzo dziękuję pani skarbnik proszę państwa zgodnie ze statutem 23 ustęp 3  
w wyjątkowych przypadkach rada może podjąć decyzję o przyjęciu pod obrady projektu uchwały nie 
posiadającego opinii wszystkich organów w tym w tym momencie Mówię o komisji budżetowej  
Kolejny mówca 
ja przepraszam że Według mojej wiedzy przy sesjach nadzwyczajnych nie jest wymagany  
Kolejny mówca 
w takim razie przechodzimy do dyskusji otwieram dyskusję kto z państwa chce zabrać głos w sprawie 
Tak bardzo proszę  
Kolejny mówca 
czy mnie słychać  
Kolejny mówca 
słyszymy  
Kolejny mówca 
Dobrze to jak chciałem powiedzieć że Według mojej wiedzy nie trzeba mieć zwoływać komisji 
budżetowej Przed sesją nadzwyczajną szczególnie jeżeli w takim trybie jest zwoływana ja osobiście 
Jestem teraz na delegacji w Krakowie i między spotkaniami udało mi się na szczęście wyskoczyć więc 
bardzo przepraszam szanownych państwa ale że to jest nie wymagane  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie radny Właśnie przeczytałam fragment ze statutu No i faktycznie Wynika to wprost 
Kolejny mówca 
przepraszam bo mi się właśnie słuchawki aktualizowały Bo w biegu jestem nie słyszałem  
Kolejny mówca 
rada może podjąć pod obrady projekt uchwały nieposiadający opinii organów właściwych Jeżeli 
sprawa jest radnym znana a okoliczności wymagają szybkiego działania i to są te okoliczności które 
wymagają szybkiego działania przechodzimy do Dziękuję Kto z państwa radnych chciałby zająć się 
zabrać głos radny Jerzy Serzysko Bardzo proszę  
Kolejny mówca 
chwileczkę tylko jedną Słychać mnie jest tego typu sytuacja że mogą podjąć decyzję o nie 
wymagalności wszystkich proceduralnych działaniach w sensie chociażby opinii komisji budżetowej 
czyli jest zapis że radni mogą podjąć A czy radni podjęli decyzję czy zakładamy że z automatu Ja 
rozumiem że temat jest nie tak bardzo istotny w tej chwili Chociaż z drugiej strony Moim zdaniem 
dobrze żeby było uzasadnienie był za Sprawa dotyczy terminowych przelewów do z jakichś tam jakiś 
tam powodów Ja w uzasadnieniu takich zapisów nie znalazłem mogłem się tylko domyślać czytając 
uchwałę budżetową i uzasadnienie że to dotyczy właśnie Szkół Ale takiej stricte informacji nie 
mieliśmy że to trzeba w dniu dzisiejszym zrobić przelew także to jest To jest moja druga uwaga i 
jeszcze jeżeli mogę trzecią Trzeci aspekt poruszyć że jest w zapisie że Sesja została zwołana w trybie 
zdalnym nadzwyczajna i tak dalej numer sesji i się zastanawiam czy czy sesja co jest ważniejsze sesja 
zwołana w trybie nadzwyczajnym czy że zwoła na w trybie zdalnym Bo to są dwa różne różne 



terminy i jeden i drugi jest aktualny który tylko który powinien być dominujący czy zdalność czy 
nadzwyczajność zwołania trybu sesji tak tylko na marginesie  
Kolejny mówca 
ktoś ma jeszcze pytanie w związku z projektem uchwały nie ma chętnych do za brania głosu z braku 
chętnych do zabrania głosu Zarządzam głosowanie Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 Kto z państwa jest za 
Kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu  
Kolejny mówca 
Czy ja muszę się dowiedzieć o co chodzi bo by się podłączyłem jakby z opóźnieniem i nie do końca 
wiem o co chodzi więc czego dotyczy zmiana nie zajmę stanowiska dopóki się nie dowiem  
Kolejny mówca 
ale to już jest głosowanie więc można tylko dopowiedzieć Proszę zagłosować  
Kolejny mówca 
pani przewodnicząca nie słychać  
Kolejny mówca 
ja przeczytam panu radnemu Michałowi Naftyńskiemu informacje Ministerstwo Finansów przyznało 
nam i innym samorządom środki z rezerwy części oświatowej subwencji z tytułu finansowania zajęć 
wspomagających uczniów w opanowaniu i ustaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązujących zajęć edukacyjnych z zakresu ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej 
języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego związku z tym należy dokonać zmiany budżetowej i 
o czym opowiedziała już pani skarbnik przyjąć te pieniądze chcemy tak żeby przyjąć tak zatem proszę 
głosujemy stwierdzam że w wyniku głosowania 18 głosów za 0 przeciw,1 wstrzymujący się rada 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 proszę 
zamykam proszę  
Kolejny mówca 
chciałam podziękować Dziękujemy bardzo  
Kolejny mówca 
zamykam punkt drugi porządku obrad sesji przechodzimy do punktu trzeciego zamknięcie obrad sesji 
wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 43 sesję rady miejskiej w Łomiankach Informuję że 
kolejna sesja zaplanowana jest na 30 września odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali sesji w ICDS 
wszystkim państwu Serdecznie dziękuję za uwagę  
 


