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Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.14.2021 

 

Protokół nr XLVII/2021 

   Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

       z dnia 25 listopada 2021 roku 

Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 25 listopada 2021 roku o godz. 16:00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Łomiankach Krzysztof 

Wawer. Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego 

załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że w związku z pandemią Sesja odbywa się w trybie 

zdalnym na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568). 

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach Krzysztof Wawer otworzył XLVII/2021 

Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.  

Powitał obecnych przed monitorami Radnych,  Burmistrza i Zastępców Burmistrza, Panią 

Skarbnik, Przewodniczących Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich, Pracowników Urzędu 

 i mieszkańców oglądających sesję dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie 
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gminnym, obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. Poinformował, że do sytemu zalogowało się 19 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Wiceprzewodniczący przypomniał, że porządek obrad sesji wraz z materiałami został 

przesłany Radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji 

została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Łomiankach.  

Wiceprzewodniczący odczytał zaproponowany porządek: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

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

Łomianki na rok 2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 

Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu  zawarcia  umowy najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 121A 

w Łomiankach. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  



3 
 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022- 2026. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki  

w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2021 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej 

statutu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów 

Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia i Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla Dąbrowa Zachodnia oraz wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla 

Dąbrowa Rajska i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska. 

16. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

18. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

Wiceprzewodniczący złożył wniosek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej  

w Łomiankach jako punkt 7. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady 

Miejskiej w Łomiankach jako punkt 7. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 2 przeciw;  

2 wstrzymujące się) Rada przyjęła wniosek. 

Wiceprzewodniczący zamknął punkt 1 porządku obrad. 
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Ad pkt. 2 oraz pkt. 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 

rok 2021.  

Skarbnik Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec poinformował, że Komisja nie zajęła 

stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Jerzy Serzysko, radny Michał Naftyński, radny Mateusz 

Krogulec, radny Marcin Etienne. 

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

radca prawny Artur Olszewski. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

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

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 2 przeciw;  

3 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek merytoryczny: zmiany projektu uchwały  

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

zakresie: zdjąć z rozdziału 70095 – pozostała działalność, dział 700 – Gospodarka Gruntami  

i Nieruchomościami kwotę 80 000 zł, czyli proponowane zwiększenie środków przeznaczone 

na rozbiórkę budynku byłego sklepu przy ul. Partyzantów, r. Akacjowej. Środki przenieść do 

działu 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – kwotę 50 000 zł na 

zakup i montaż szafek dla uczniów na przechowywanie materiałów szkolnych w Szkole 
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Podstawowej nr 2, ul. Partyzantów 31; -kwotę 30 000 zł na zakup i montaż sprzętu i instalacji 

szkolnego radiowęzła w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Łomiankach.  

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wniosku zmiany projektu uchwały 

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

zakresie: zdjąć z rozdziału 70095 – pozostała działalność, dział 700 – Gospodarka Gruntami i 

Nieruchomościami kwotę 80 000 zł, czyli proponowane zwiększenie środków przeznaczone 

na rozbiórkę budynku byłego sklepu przy ul. Partyzantów, r. Akacjowej. Środki przenieść do 

działu 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – kwotę 50 000 zł na 

zakup i montaż szafek dla uczniów na przechowywanie materiałów szkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 2, ul. Partyzantów 31; -kwotę 30 000 zł na zakup i montaż sprzętu i instalacji 

szkolnego radiowęzła w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Łomiankach.  

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 11 przeciw;  

1 wstrzymujący się) wniosek nie został przyjęty. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

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

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 3 przeciw;  

2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

Wiceprzewodniczący zamknął 2 i 3 punkt porządku obrad. 

 

Ad pkt. 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki. 

 

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Aleksandra Jankowska omówiła projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki. 
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Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na 

terenie Gminy Łomianki. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 3 przeciw;  

3 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki. 

Wiceprzewodniczący zamknął 4 punkt porządku obrad. 

 

Ad pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Aleksandra Jankowska omówiła projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych 

ogrodów działkowych. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 2 przeciw;  

4 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych. 

Wiceprzewodniczący zamknął 5 punkt porządku obrad. 

 

Ad pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

P.o. Dyrektora ICDS Ewelina Kordek omówiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych 

jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 

2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 0 przeciw;  

2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 

Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

Wiceprzewodniczący zamknął 6 punkt porządku obrad. 

Radny Adam Salwowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym Radnym w związku 

z wykonywanym mandatem i diet przysługującym sołtysom i przewodniczącym zarządów 

osiedli w Łomiankach oraz kosztów podróży służbowych jako punkt 7. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym 

Radnym w związku z wykonywanym mandatem i diet przysługującym sołtysom  

i przewodniczącym zarządów osiedli w Łomiankach oraz kosztów podróży służbowych jako 

punkt 7. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (3 głosów za; 15 przeciw;  

1 wstrzymujący się) Rada nie przyjęła wniosku. 

Radny Adam Salwowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 

2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Łomianki jako punkt 9.  
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Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki jako punkt 9.  

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (7 głosów za; 12 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada nie przyjęła wniosku. 

 

Ad pkt. 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla 

radnych Rady Miejskiej w Łomiankach wraz z autopoprawką. 

Wiceprzewodniczący RM przedstawił projekt uchwały. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Jerzy Serzysko, radny Michał Naftyński, radny Marcin 

Etienne. 

Radca Prawny Artur Olszewski udzielił wyjaśnień oraz zgłosił autopoprawkę do projektu 

uchwały. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek skierowania projektu uchwały z punktu 7 do 

dalszych prac w komisjach. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wniosku o skierowanie projektu 

uchwały z punktu 7 do dalszych prac w komisjach. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 15 przeciw;  

0 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Grzegorz Bryk zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wniosku o zamknięcie dyskusji. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 6 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek został przyjęty. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej  

w Łomiankach wraz z autopoprawką. 
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Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 5 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania  

i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach wraz z autopoprawką. 

Wiceprzewodniczący zamknął 7 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 

Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak. 

Skarbnik Hanna Dąbrowska omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Krogulec przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 

Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Michał Naftyński, radny Marcin Etienne, radny Janusz 

Skonieczny, radny Krzysztof Wawer, radny Adam Salwowski. 

Wyjaśnień udzielili Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska oraz Radca Prawny Artur Olszewski. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek skierowania projektu uchwały z punktu 8 do 

dalszych prac w komisjach. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wniosku o skierowanie projektu 

uchwały z punktu 8 do dalszych prac w komisjach. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (4 głosów za; 13 przeciw;  

3 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Michał Naftyński zgłosił wniosek zmniejszenia płacy zasadniczej do 8344 zł, 

zmniejszenie dodatku funkcyjnego do 2760 zł, zmniejszenie dodatku specjalnego do 3331,20 

zł.  

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wniosku zmniejszenia płacy 

zasadniczej do 8344 zł, zmniejszenie dodatku funkcyjnego do 2760 zł, zmniejszenie dodatku 

specjalnego do 3331,20 zł.  

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 10 przeciw;  

5 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek zmniejszenia płacy zasadniczej do 9500 zł, 

zmniejszenie dodatku funkcyjnego do 3000 zł, zmniejszenie dodatku specjalnego do 3750 zł.  
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Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie wniosku zmniejszenia płacy 

zasadniczej do 9500 zł, zmniejszenie dodatku funkcyjnego do 3000 zł, zmniejszenie dodatku 

specjalnego do 3750 zł.  

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (5 głosów za; 8 przeciw;  

7 wstrzymujących się) wniosek nie został przyjęty. 

Na wniosek radnego Janusza Skoniecznego do protokołu wpisuje się pytanie radnego  

i odpowiedź Skarbnik Gminy Hanny Dąbrowskiej (zgodnie z zapisem transkrypcji Sesji): 

Radny Janusz Skonieczny: 

„…Jaka jest różnica w aktualnym wynagrodzeniu pani burmistrz, czyli mieliśmy mówiliśmy  

o tym, że jest w tej chwili maksymalna jaka była do tej pory możliwa, a teraz nagle  

w uchwalę ma być maksymalna jaka jest możliwa w nowych przepisach. Chciałbym poznać  

w złotówkach jaka jest różnica w wysokości, czyli o ile w złotówkach podnieślibyśmy 

wynagrodzenie pani burmistrz przyjmując tą uchwałę w złotówkach i procentowo. I do 

porównania poproszę żeby też takie samo różnice podać w złotówkach i procentowo o ile by 

zwiększyło się wynagrodzenie pani burmistrz gdybyśmy podnieśli o minimum dostępne  

w nowych przepisach” 

Skarbnik Hanna Dąbrowska: 

„… panie radny Skonieczny maksymalne stawki, czyli wynagrodzenie maksymalne 18044zł  

i obecne 9660 to kwotowo różnica jest 8384zł, procentowo 86,79%, przy minimalnym 

wynagrodzeniu, czyli wynagrodzenie minimalne 14435,20zł do obecnego to jest kwotowo 

4775,20zł, procentowo 49,43% dziękuję”  

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrz Łomianek Małgorzaty 

Żebrowskiej – Piotrak. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 4 przeciw;  

6 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego dla Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak. 

Wiceprzewodniczący zamknął 8 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz 
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wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 121A w Łomiankach. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Członek Komisji Technicznej Krzysztof Wawer przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy najmu nieruchomości zlokalizowanej przy 

ul. Kolejowej 121A w Łomiankach. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (21 głosów za; 0 przeciw;  

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

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 121A w Łomiankach. 

Wiceprzewodniczący zamknął 9 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki.  

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (21 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie 

Łomianki.  

Wiceprzewodniczący zamknął 10 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad  

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  
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i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Janusz 

Skonieczny przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (19 głosów za; 0 przeciw;  

2 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały  

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Wiceprzewodniczący zamknął 11 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Janusz 

Skonieczny przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Krzysztof Wawer. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Piotr Kowalski udzielił wyjaśnień. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kiełpin Południe”. 
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Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (17 głosów za; 0 przeciw;  

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”. 

Wiceprzewodniczący zamknął 12 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022- 2026. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urszula Wysocka omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022- 2026. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Janusz Skonieczny, radny Marcin Etienne. 

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urszula Wysocka oraz 

Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Remontowego Radosław Nowak. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Łomianki na lata 2022- 2026. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 2 przeciw;  

7 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022- 2026. 

Wiceprzewodniczący zamknął 13 punkt porządku obrad. 

Ad pkt.14 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki  

w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

P.O. Zastępcy Naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Agata Zakrzewska 

omówiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji w 

sprawie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki  

w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2022 z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 0 przeciw;  

7 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy 

Łomianki w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Wiceprzewodniczący zamknął 14 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2021 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu wraz  

z autopoprawką. 

Na prośbę Zastępcy Burmistrza ds. społecznych Witolda Gawdy projekt uchwały omówiła 

przedstawicielka Rady Młodzieżowej Natalia Tomaszuk. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2021 Ra Wyjaśnień 

udzielili dy Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu wraz  

z autopoprawką. 

W dyskusji wzięli udział: 
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Radny Janusz Skonieczny, radny Marcin Etienne, radny Piotr Bartoszewski, radny Michał 

Naftyński, radny Jerzy Serzysko. 

Wyjaśnień udzielili przedstawiciele Rady Młodzieżowej Natalia Tomaszuk i Jakub Puchalski. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 

sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Łomiankach i nadania jej statutu wraz z autopoprawką. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (19 głosów za; 0 przeciw;  

1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLII/356/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu wraz  

z autopoprawką. 

Wiceprzewodniczący zamknął 15 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 16 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów 

Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia i Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Dąbrowa Zachodnia oraz wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska  

i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska. 

Zastępca Burmistrza ds. społecznych Witold Gawda omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów 

Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia i Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Dąbrowa Zachodnia oraz wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska  

i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska. 

Wiceprzewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla 

Dąbrowa Zachodnia i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia oraz wyborów 
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Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska i Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Dąbrowa Rajska. 

Wiceprzewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania (19 głosów za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) Rada podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia i Przewodniczącego 

Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia oraz wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla 

Dąbrowa Rajska i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska. 

Wiceprzewodniczący zamknął 16 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 17 

Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach odczytał list od Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Łomiankach, który wpłynął do Biura Rady. Pismo dotyczyło poprawy 

bezpieczeństwa drogowego w okolicach szkoły, sfinansowania zakupu szafek szkolnych oraz 

naprawy wentylacji w szkole. 

Zastępca Burmistrza ds. społecznych Witold Gawda poinformował, że Urząd przygotuje 

odpowiedź na pismo. 

Wiceprzewodniczący zamknął 17 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 18 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

Radny Grzegorz Bryk poprosił o informacje na piśmie dot. sprawy sądowej ws ul. Palmowej.  

Radny Michał Naftyński złożył interpelację ws regulaminu przyznawania nagród dyrektorom 
placówek oświatowych oraz poprosił o wyjaśnienia ws służbowych adresów e-mail. 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. społecznych Witold Gawda. 

Radna Agnieszka Zdunek zwróciła się z zapytaniem czy są planowane podwyżki dla 
urzędników oraz zgłosiła niebezpieczny wykop w jezdni na skrzyżowaniu ul. Akacjowej  
i ul. Partyzantów. 

Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. 
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Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń zgłosiła nieuprzątanie liści z gminnego placu zabaw na  
ul. Równoległej. 

Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. 

Radna Mariola Niecikowska zwróciła się z zapytaniem o regulamin Rady Oświatowej i czy 
składa ona sprawozdania ze swojej działalności. 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza ds. społecznych Witold Gawda. 

Radny Marcin Etienne stwierdził, że mimo próśb do Przewodniczącego Rady Oświatowej 
Michała Naftyńskiego o udostepnienie protokołów z posiedzeń Rady Oświatowej na 
potrzeby Komisji Społecznej, nie otrzymał żadnego protokołu. 

Wiceprzewodniczący zamknął 18 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 19 

Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do Przewodniczącej Rady wpłynęła informacja 

Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany o stwierdzonych nieprawidłowościach w 

oświadczeniach majątkowych. Analiza oświadczeń majątkowych zostanie przesłana radnym. 

Wiceprzewodniczący zamknął 19 punkt porządku obrad. 

Ad pkt. 20 

Wiceprzewodniczący RM zamknął obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. 

 

 

 

Przygotował(a): Agata Milanowska 

Protokół przygotowano za pomocą programu Sesji dostępniej na stronie:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1821/rada-miejska-w-

lomiankach.htm. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Łomiankach oraz uchwały, wyniki imiennego głosowania, stanowiska i aktualne składy 

komisji Rady Miejskiej dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego www.lomianki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.lomianki.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41) 
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