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Protokół nr XLVIII/2021 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 1 grudnia 2021 roku 

 

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 1 grudnia 2021 roku  

o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 

obradowania). 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria 

Pszczółkowska. Nadzwyczajna 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. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w 

Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały  

nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.  

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska otworzyła XLVIII/2021 

Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.  

Powitała 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. 

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, 

obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 



Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 19 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca przypomniała, że porządek obrad sesji wraz z materiałami został przesłany 

Radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji została 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Łomiankach. 

Następnie Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek: 

 

1. Otwarcie obrad. 

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

Łomianki na rok 2021. 

3. Zamknięcie obrad. 

 

Godz. 16.03 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

rok 2021. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że na podstawie paragrafu 23 w wyjątkowych 

przypadkach rada może podjąć decyzję o przyjęciu pod obrady projektów uchwał 

nieposiadających opinii wszystkich organów wskazanych w ustępie 1, jeżeli sprawa jest 

radnym znana a okoliczności  wymagają szczególnego działania.  

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w dyskusji Przewodnicząca RM zarządziła 

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

Łomianki na rok 2021. 

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

0 przeciw; 1 wstrzymujący się, 2 nieobecnych). Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 



 

Godz. 16.09 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 porządku obrad. 

Ad. pkt 3. 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka XLVIII Sesję 

Rady Miejskiej w Łomiankach i dodała, że kolejna Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na 

dzień 21 grudnia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotował(a): Magdalena Kowalska  

 

Transkrypcja z sesji Rady Miejskiej w Łomiankach wraz z protokołem, którego jest integralną częścią 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) 

 



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska 
Szanowni Państwo jest godzina 16:00, wobec tego zaczynamy. Kto jest dobrze, proszę się logować. 
Dzień dobry państwu. Otwieram XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, VIII kadencji, która w 
związku z pandemią odbywa się w trybie zdalnym. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną zwołaną 
na podstawie artykułu 20, ustęp 3, ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza. Witam 
serdecznie państwa radnych, Witam panią burmistrz, panią skarbnik, zastępcę burmistrza i 
przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich. A także wszystkich państwa oglądających Nas 
dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej naszej gminy www.lomianki.pl. Na podstawie 
artykułu 20, ustęp 1 a, ustawy o samorządzie gminnym, obrady są transmitowane i i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uprzejmie informuję, że do systemu zalogowało się i 
swoją obecność potwierdziło 13 radnych. W związku z tym, jest kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej wraz z 
porządkiem obrad, zostało przesłany pocztą elektroniczną w terminie zgodnym z regulaminem pracy 
Rady Miejskiej w Łomiankach, stanowiącym załącznik nr 7, do statutu Gminy Łomianki. Materiał na 
sesję macie na tabletach w eSesji, informacja o sesji została opublikowana w biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Odczytam porządek obrad. 
Pierwsze, otwarcie obrad. Dwa, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. Trzeci, zamknięcie obrad. Czy są jakieś wnioski lub uwagi 
do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego i bardzo proszę panią skarbnik 
Hannę Dąbrowską o przedstawienie projektu uchwał.  
Kolejny Mówca 
Dzień dobry, Państwu ta zmiana w budżecie spowodowana jest tym, że gmina Łomianki otrzymała 
środki z funduszu przeciwdziałania covid w ramach projektu laboratoria przyszłości. Są to środki dla 
szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach tych zakupów, zostanie zakupiony nowoczesne 
wyposażenie rozwijające kompetencje uczniów. Gmina otrzymała kwotę w ramach tych środku 804 
200 zł. Wcześniej szkoły składały wnioski i te wnioski organ prowadzący gmina przekazała do na 
prezesa Rady Ministrów i na podstawie tych wniosków otrzymaliśmy, te środki takiej samej 
wysokości w jakiej wnioskowaliśmy. I tak Szkoła Podstawowa w Łomiankach otrzymała 203 400 zł, 
Szkoła Podstawowa nr 2 na 154 200 zł, Szkoła Podstawowa w Łomiankach nr 3, 209 400 zł, Szkoła 
Podstawowa w Dziekanowie Leśnym otrzymała 127 200 zł, szkoła w Dziekanowie Polskim 80 000 i 
Szkoła Podstawowa w Satowej [?] otrzymała kwotę 30 000 zł. Po wprowadzeniu na tych środków do 
budżetu, jeśli państwo zatwierdzicie te zmiany to przystąpimy do postepowania przetargowego. I 
chcielibyśmy jeszcze w tym roku, te środki wykorzystać. Natomiast jeżeli by się zdarzyło, że nam nie 
uda się. No bo to jest krótki termin, to będziemy prosili prawdopodobnie o wydatki niewygasające 
ale to zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję pani skarbnik. Na podstawie paragrafu 23 wyjątkowych przypadkach rada może podjąć 
decyzję o przyjęciu pod obrady projekt uchwały nieposiadających opinii wszystkich organów 
wskazanych ustępie 1. Jeżeli sprawa jest żadnym znana a okoliczności wymagają szczególnego 
działania. W związku z tym otwieram listy mówców, proszę bardzo czy ktoś z państwa chce zabrać 
głos w sprawie? Nie widzę, wobec braku chętnych do zabrania głosu. Zarządzam głosowanie. Kto z 
państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2021? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?  
Kolejny Mówca 
Marcin Etienne jestem za, bardzo proszę odnotowanie jako głos.  
Kolejny Mówca 
Jestem za, proszę o odnotowanie. Cezary Astrau, jestem za.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Jeszcze chwile. Dobrze. Radny Krzysztof Wawer?  
Kolejny Mówca 
Oczywiście jestem za.  



Kolejny Mówca 
Dlaczego wynik głosowania się nie pokazuje?  
Kolejny Mówca 
Bo jeszcze nie jest zamknięte głosowanie, jeszcze nie wszyscy... Pani przewodnicząca nie wyświetla 
mi się panel głosowania. Tak samo mi się nie wyświetlał. Musicie państwo kliknąć na głosowanie. 
Głosuj. Należy nacisnąć głosuj. Okej. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz... Przewodniczący Krzysztofa 
Wawer. Już. Dzięki, dzięki. Zamykamy głosowanie. Szanowni państwo, czytam wyniki głosowania. 18 
głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawek Gminy 
Łomianki na rok 2021. Zamykam punkt drugi, porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 
trzeciego. Wobec wyczerpania porządku, zamykam XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. 
Informuję, że kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 21 grudnia.  
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