
 

Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.1.2022 

 

 

Protokół nr LI/2022 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła  się dnia 12 stycznia 2022 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 LI/2022 Sesję 

Rady Miejskiej w Łomiankach.  

Powitała obecnych przed monitorami komputerów 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 21 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2022-2030. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2022. 

4. Zamknięcie obrad. 

Godz. 16.03 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

Ad. pkt 2 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki 

na lata 2022-2030. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej na wniosek Radnego Michała Naftyńskiego poddała pod 

głosowanie wniosek następującej treści: w związku z tym, że projekty uchwały budżetowej na 

rok 2022 i WPF na lata 2022-2030 zostały odczytane na L Sesji i są radnym znane wnosi się 

wnioskiem formalnym o odstąpienie od odczytania projektu uchwały budżetowej na rok 2022 

i projektu WPF na lata 2022-2030 przez pracownika Urzędu oraz o odstąpienie od odczytania 

uchwały RIO i opinii komisji stałych i komisji Budżetowej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: w związku z tym, że projekty 

uchwały budżetowej na rok 2022 i WPF na lata 2022-2030 zostały odczytane na L Sesji i są 

radnym znane wnosi się wnioskiem formalnym o odstąpienie od odczytania projektu uchwały 

budżetowej na rok 2022 i projektu WPF na lata 2022-2030 przez pracownika Urzędu oraz  

o odstąpienie od odczytania uchwały RIO i opinii komisji stałych i komisji Budżetowej. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za; 2 przeciw;  

5 wstrzymujących się) wniosek został przyjęty. 



 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Janusz Skonieczny, radny Jerzy Serzysko, radny Michał Naftyński, radna Agnieszka 

Zdunek, radny Mateusz Krogulec, radny Krzysztof Wawer. 

Wyjaśnień udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska – Piotrak, Skarbnik Gminy 

Hanna Dąbrowska oraz Radca Prawny Artur Olszewski. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek ogłoszenia przerwy w obradach sesji do dnia 

19.01.2022 do godziny 16:00.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku ogłoszenia przerwy w obradach 

sesji do dnia 19.01.2022 do godziny 16:00.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 9 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek o zwiększenie kwoty na zadaniu 2021/34, dział 600, 

rozdział 60016, paragraf 6050 pt. „Rozbudowa ul. Żywicznej” do kwoty na rok 2022 – 480 000 

zł. Zadanie to należy sfinansować poprzez  zdjęcie kwoty 120 000 zł z zad. 2015/44 (dz. 750, 

rozdział 75023 Budowa rynku miejskiego wraz z Ratuszem, z zadania 2022/01 przebudowa ul. 

Bołtucia - 350 000zł .  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o zwiększenie kwoty na zadaniu 

2021/34, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 pt. „Rozbudowa ul. Żywicznej” do kwoty na 

rok 2022 – 480 000 zł. Zadanie to należy sfinansować poprzez  zdjęcie kwoty 120 000 zł z zad. 

2015/44 (dz. 750, rozdział 75023 Budowa rynku miejskiego wraz z Ratuszem, z zadania 

2022/01 przebudowa ul. Bołtucia - 350 000 zł .  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 9 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek o wprowadzenie zadania w dziale 801, rozdziale 

80101 pt. Budowa wentylacji i klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach jako 

zadanie wieloletnie, z kwotą na 2022 r 15 000 zł oraz na lata 2023, 2024 w kwotach 10 000; 

kwota może pochodzić z nowo wprowadzanych zadań 2022/02, 03 i 04 solidarnie je 

zmniejszając o 5 tys. każde w 2022 r oraz  2023 i 2024 z zadania 1.3.2.69 Zakup działki i budowa 

budynku komunalnego.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie zadania  

w dziale 801, rozdziale 80101 pt. Budowa wentylacji i klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 



w Łomiankach jako zadanie wieloletnie, z kwotą na 2022 r 15 000 zł oraz na lata 2023, 2024  

w kwotach 10 000; kwota może pochodzić z nowo wprowadzanych zadań 2022/02, 03 i 04 

solidarnie je zmniejszając o 5 tys. każde w 2022 r oraz  2023 i 2024 z zadania 1.3.2.69 Zakup 

działki i budowa budynku komunalnego.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 9 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek został przyjęty. 

Radny Tomasz Dąbrowski zgłosił błąd głosowania. Stwierdził, że nacisnął przycisk „przeciw”  

a na panelu jest widoczny wśród głosujących „za”. Po wysłuchaniu opinii radcy prawnego 

Artura Olszewskiego Przewodnicząca RM zdecydowała o wpisaniu do protokołu głosu 

Tomasza Dąbrowskiego i przedstawiła prawidłowe wyniki głosowania: 9 głosów za, 10 przeciw, 

2 wstrzymujące się. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (9 głosów za; 10 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek: Nowe zadanie. Projekt i budowa połączenia 

drogowego od ul. Łużyckiej do ul. Wyjątkowej. 99 tysięcy. Środki należy zdjąć z zadania: 

2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego. W roku 2023: 100 000 zł, środki należy 

zdjąć z zadania "1.3.2.69 Zakup działki i budowa budynku komunalnego", na którym jest 

aktualnie 2 200 000 na tym zadaniu można zostawić 2 100 000. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: Nowe zadanie. Projekt  

i budowa połączenia drogowego od ul. Łużyckiej do ul. Wyjątkowej. 99 tysięcy. Środki należy 

zdjąć z zadania: 2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego. W roku 2023: 100 000 

zł, środki należy zdjąć z zadania "1.3.2.69 Zakup działki i budowa budynku komunalnego", na 

którym jest aktualnie 2 200 000 na tym zadaniu można zostawić 2 100 000. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 9 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Tomasz Dąbrowski ponownie zgłosił błąd głosowania. Stwierdził, że nacisnął przycisk 

„za” a na panelu jest widoczny wśród głosów „wstrzymujących się”. Przewodnicząca RM 

zdecydowała o wpisaniu do protokołu głosu Tomasza Dąbrowskiego i przedstawiła 

prawidłowe wyniki głosowania: 9 głosów za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące się.  

Przewodnicząca RM zdecydowała, że w związku z powtarzającą się usterką techniczną od tej 

chwili będzie zapisywała każdorazowo do protokołu ustne głosowanie od radnego Tomasza 

Dąbrowskiego. 



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

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek: Nowe zadanie. Projekt i budowa kamienia 

wspinaczkowego (tzw. Boulder) na działce 143205_5.0010.288 przy ul. Wiślanej  

w bezpośrednim sąsiedztwie parku przy ul. Fabrycznej oraz parkingu przy ul. Wiślanej.  

10 tysięcy w 2022 środki należy zdjąć z 1.3.2.3 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz 

punktów rekreacyjno-sportowych. 100 tysięcy w 2023 środki należy zdjąć z 1.3.2.1 Budowa  

Al. Chopina.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: Nowe zadanie. Projekt  

i budowa kamienia wspinaczkowego (tzw. Boulder) na działce 143205_5.0010.288 przy  

ul. Wiślanej w bezpośrednim sąsiedztwie parku przy ul. Fabrycznej oraz parkingu przy  

ul. Wiślanej. 10 tysięcy w 2022 środki należy zdjąć z 1.3.2.3 Budowa i modernizacja placów 

zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych. 100 tysięcy w 2023 środki należy zdjąć z 1.3.2.1 

Budowa Al. Chopina.  

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (6 głosów za; 11 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek: 2021/11 zmiana nazwy zadania na: Projekt i budowa 

połączenia drogowego z Łomianek Dolnych do ul. Warszawskiej w rezerwie terenowej od  

ul. Wyjątkowej do ul. Strumykowej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: 2021/11 zmiana nazwy 

zadania na: Projekt i budowa połączenia drogowego z Łomianek Dolnych do ul. Warszawskiej 

w rezerwie terenowej od ul. Wyjątkowej do ul. Strumykowej. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (9 głosów za; 10 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Jerzy Serzysko zgłosił wniosek: sfinansowanie z zadania budowa budynku 

komunalnego środków na zadania własne zarządów osiedli.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: sfinansowanie z zadania 

budowa budynku komunalnego środków na zadania własne zarządów osiedli.  

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 



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

3 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Jerzy Serzysko zgłosił wniosek: sfinansowanie ze środków budowy ratusza zadania 

budowa chodnika dla pieszych i wyremontowanie ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Brukowej  

w kierunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: sfinansowanie ze środków 

budowy ratusza zadania budowa chodnika dla pieszych i wyremontowanie ulicy Łąkowej na 

odcinku od ul. Brukowej w kierunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że wstrzymuje się od głosu. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 9 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radny Jerzy Serzysko zgłosił wniosek: przebudowa ul. Poniatowskiego z uwzględnieniem 

chodnika ze środków budowa budynku komunalnego. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: przebudowa  

ul. Poniatowskiego z uwzględnieniem chodnika ze środków budowa budynku komunalnego. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że wstrzymuje się od głosu. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 9 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje „za”. 

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

7 przeciw; 3 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030. 

Godz.18.55 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 porządku obrad. 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022. 

W dyskusji wzięli udział: 



Radny Jerzy Serzysko, radna Agnieszka Zdunek, radny Marcin Etienne, radny Krzysztof Wawer. 

Wyjaśnień udzieliła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska – Piotrak oraz Skarbnik 

Gminy Hanna Dąbrowska. 

Radny Jerzy Serzysko zgłosił wniosek: wnoszę o zapisanie w budżecie 2022 roku środków na 

zadania własne zarządów osiedli zgodnie z zapisami statutu Gminy Łomianki i statutów osiedli 

tj. 3 zł od mieszkańca i zdjęcie tych środków z par.4300. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: wnoszę o zapisanie w budżecie 

2022 roku środków na zadania własne zarządów osiedli zgodnie z zapisami statutu Gminy 

Łomianki i statutów osiedli tj. 3 zł od mieszkańca i zdjęcie tych środków z par.4300. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 

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

3 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosił wniosek: o zapewnienie w przyszłorocznym budżecie 

oddzielnych środków na zadania własne Zarządów Osiedli. Środki na ten cel należy wyodrębnić 

z wydatków na promocję. Kwotę wydatków dla poszczególnych osiedli określa Burmistrz  

w Zarządzeniu uwzględniając liczbę mieszkańców danego osiedla. Proponuję ok. 5zł na 

jednego mieszkańca – ok. 75 000zł. 

 Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: : o zapewnienie  

w przyszłorocznym budżecie oddzielnych środków na zadania własne Zarządów Osiedli. Środki 

na ten cel należy wyodrębnić z wydatków na promocję. Kwotę wydatków dla poszczególnych 

osiedli określa Burmistrz w Zarządzeniu uwzględniając liczbę mieszkańców danego osiedla. 

Proponuję ok. 5zł na jednego mieszkańca – ok. 75 000zł. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 

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

3 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek: Ponadto wnoszę o wprowadzenie zadania w dziale 

801, rozdziale 80101 pt. Budowa wentylacji i klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2  

w Łomiankach , z kwotą na 2022 r 15 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej  

i rozpoczęcie prac; kwota powinna pochodzić z nowo wprowadzanych zadań 2022/02, 03 i 04 

solidarnie je zmniejszając o 5 tys. każde.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: Ponadto wnoszę  

o wprowadzenie zadania w dziale 801, rozdziale 80101 pt. Budowa wentylacji i klimatyzacji  



w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach , z kwotą na 2022 r 15 000 zł na wykonanie 

dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac; kwota powinna pochodzić z nowo 

wprowadzanych zadań 2022/02, 03 i 04 solidarnie je zmniejszając o 5 tys. każde.  

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (9 głosów za; 10 przeciw;  

2 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek: zwiększyć kwotę na zadaniu 2021/34, dział 600, 

rozdział 60016, paragraf 6050 pt. „Rozbudowa ul. Żywicznej” o kwotę 470 000 zł Zadanie to 

należy sfinansować poprzez zdjęcie kwoty 120000 zł z zad. 2015/44 (dz. 750, rozdział 75023 

Budowa rynku miejskiego wraz z Ratuszem oraz z zadania2022/01 - przebudowa ul. Bołtucia - 

350 000 zł.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie wniosku: zwiększyć kwotę na zadaniu 

2021/34, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 pt. „Rozbudowa ul. Żywicznej” o kwotę 

470 000 zł Zadanie to należy sfinansować poprzez zdjęcie kwoty 120000 zł z zad. 2015/44  

(dz. 750, rozdział 75023 Budowa rynku miejskiego wraz z Ratuszem oraz z zadania2022/01 - 

przebudowa ul. Bołtucia - 350 000 zł.  

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje przeciw. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (8 głosów za; 9 przeciw;  

4 wstrzymujące się) wniosek nie został przyjęty. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022. 

Radny Tomasz Dąbrowski oświadczył, że głosuje „za”. 

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

7 przeciw; 3 wstrzymujące się) Rada podjęła uchwałę w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2022. 

Godz. 19.46 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 3 porządku obrad. 

Ad. pkt 4. 

Zamknięcie obrad sesji. 



Przewodnicząca poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka LII Sesję Rady 

Miejskiej w Łomiankach i dodała, że kolejna Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na dzień 27 

stycznia 2022 roku. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Agata Milanowska 

 

Stenogramy i 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.ploraz w Biurze Rady Miejskiej (ul. Warszawska 115, tel. 22 768 63 41) 



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska 
Dzień dobry państwu 16:00 rozpoczynamy otwieram 51 sesję Rady Miejskiej w Łomiankach 8 
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 i zastępcę 
burmistrza przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich a także wszystkich państwa 
oglądających nas Dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej naszej Gminy Na podstawie 
artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym obrady są transmitowane i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i swoją obecność potwierdziło 16 radnych w związku z czym 
jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał informuję że zawiadomienie o 
sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad został przesłany państwu radnym pocztą elektroniczną 
zgodnie z regulaminem pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącym załącznik nr 7 do statutu 
Gminy Łomianki materiał macie państwo również na tabletach informacja o sesji została 
opublikowana w biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Łomiankach odczytam porządek obrad pierwsze otwarcie obrad rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2020 2033 rozpatrzenie projektu w 
sprawie uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 24 zamknięcie obrad Czy są jakieś wnioski 
lub uwagi do porządku obrad nie widzę Przechodzimy zatem do punktu drugiego rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2022 2030 
Szanowni państwo radni miałam prośbę od radnych żeby nie odczytywać projektu uchwały 
budżetowej ani wieloletniej prognozy finansowej ale związku z tym że to jest usankcjonowany w 
uchwale ale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej która stanowi że należy 
odczytać Projekt uchwały przez pracownika osobę która będzie przedstawiała odczytać opinię 
regionalnej izby obrachunkowej oraz odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetowej i żebyśmy 
mogli zwolnić się z tego obowiązku wynoszę wniosek formalny o przegłosowanie Kto z państwa 
radnych jest za tym żeby pominąć procedurę uchwały w sprawie trybu prac nad projektami uchwał i 
nie odczytywać projektów i opinii w sprawie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej 
będziemy w tej sprawie głosować jeżeli państwo zdecydujecie że Odstępuje my od tego to 
przechodzę przyjdziemy do głosowania Bardzo proszę o głosowanie  
Kolejny mówca  
ja mam takie pytanie jeszcze od dłuższego czasu czy mnie słychać jak słyszę tak po pierwsze na 
poprzedniej sesji odczytany Faktycznie było tylko rozumiem uchwała jest identycznej treści o 
identycznej treści dokładnie jedna uwaga druga druga to jest Uwaga to jest nic się nie zmieniło w 
żadnych zapisach teraz twoja kolej na Z jakiego powodu jest w trybie nadzwyczajnym się stało się coś 
co nie cierpi zwłoki tak a tutaj jest jakieś rezerwa jakaś czasowa jeszcze i także Prosiłbym o 
wyjaśnienie w tej materii  
Kolejny mówca  
odpowiadam sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza statut oraz ustawa o 
samorządzie gminnym stanowi że mam obowiązek zwołać sesję na wniosek 1/4 składu rady lub na 
wniosek burmistrza złożyła pani burmistrz wniosek o sesję nadzwyczajną jestem zobowiązana do 
przeprowadzenia Dziękuję bardzo stwierdzam że wynik głosowania 12 głosów za Tomasz Dąbrowski  
Kolejny mówca  
Bo mi znowu przestało działać przed chwilą było i jak ja się wstrzymuję odgłosu Tomasz Dąbrowski 
ale Głosuję ale nie loguję się znów coś się dzieje nie weszło a teraz przed chwilą że jakaś wystąpiła 
Awaria   
Kolejny mówca  
czy pan informatyk jest w stanie zdalnie pomóc rozumiem Będę przyjmowała od pana radnego 
wyniki głosowania proszę państwa stwierdzam że wynik głosowania 12 głosów za 2 przeciw 6 
wstrzymujących się rada przyjęła wniosek Przechodzimy Proszę państwa do punktu drugiego 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 
2022 2030 czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie wniosek formalny Janusz Skonieczny   



Kolejny mówca  
ja składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad obu projektów absolutnie  
Kolejny mówca  
ja nie słyszałam kto mówił słyszę w tle głos radnego na Naftyńskiego A widzę w kamerze radnego 
Janusza Skoniecznego jeszcze raz Proszę zapytać i wyłączyć kamery bo mamy tutaj straszne 
sprzężenie wyłączyć mikrofony Osoby które nie mówią jeszcze raz bardzo proszę powtórzyć wniosek 
formalny Janusz Skonieczny podłączenie kamery połączenie Wyłącz mikrofon coś źle ustawione 
słuchawki  
Kolejny mówca  
nie wiem czy pani przewodnicząca usłyszała powiedział radny że musi podłączyć słuchawki to nie 
była kwestia sprzężenia tylko jakiegoś błędu tam sprzętu rozumiem  
Kolejny mówca  
Dziękuję Czekamy cierpliwie Proszę podłączyć słuchawki i jeszcze raz przedstawić wniosek formalny 
Kolejny mówca  
Czy jeśli ja mogę pani przewodnicząca też w kwestii wyjaśniającej trochę skąd w międzyczasie tak 
Skąd projekt budżetu który został państwu przedstawiony w grudniu na sesji grudniowej ponieważ 
wnioski które państwo złożyliście z prośbą o zmiany w budżecie nie spełniały nie spełniały wymogów 
formalnych odpowiedź na Państwa wnioski została przygotowana i wysłana przez Burmistrza Gawdę 
odpowiedź państwo dostaliście ja tylko państwu przypomnę też taką myślę że dosyć używaną 
praktykę w naszej gminie że państwo jeśli macie zmiany do budżetu mniej więcej co miesiąc są sesje 
mniej więcej i są zmiany w budżecie doskonale państwo wiecie że jest kwestia złożenia 
odpowiedniego wniosku zgodnie z procedurą zgodnie z prawem głosowania tego wniosku do 
budżetu do zmian w budżecie przez radnych na sesji i wtedy ja jako burmistrz czy pani skarbnik 
odnosimy się do tego wniosku jeśli jest poprawny i mamy obowiązek taki wniosek uwzględnić przy 
przy zmianach budżetowych właśnie więc jeśli państwo macie jakiś wniosek poprawnie 
sformułowany do tego budżetu nic nie stoi na przeszkodzie żebyś takie wnioski państwo złożyli 
odnieśliśmy się do państwa wniosków składanych na komisji i uważam że one nie spełniały 
wymogów formalnych dostaliście państwo wszyscy Radni odpowiedź z biura rady którą napisał Pan 
burmistrz więc możecie się do tych wniosków odnieść Ja naprawdę jestem otwarta na współpracę z 
państwem tylko te wasze wnioski państwo radni muszą być Zgodnie z procedurami napisane 
przegłosowane na tej sesji Nie uważam że moim obowiązkiem jest wprowadzanie autopoprawki 
szczególnie kiedy wnioski są błędne bądź błędnie jest wskazane źródło finansowania od państwa 
decyzji dzisiaj zależy w jakiej formie Państwo przegłosujecie macie prawo nanieść poprawki do tego 
projektu który przedstawiłam państwu 15 listopada Niemniej jednak musi zrobić w sposób formalnie 
dobry Myślę że pan mecenas może uzupełnić moją wypowiedź o takie właśnie prawne 
sformułowania ale to dokładnie się do tego Dokładnie o to chodzi tak że wasze wnioski Moi drodzy 
państwo muszą być złożone poprawnie muszą być przegłosowane muszą uzyskać większość państwa 
radnych i wtedy w budżecie zostaną naniesione Poprawki Ewentualnie możemy zrobić jeszcze 
przerwę jeżeli tych wniosków będzie dużo i trzeba będzie coś policzyć jesteśmy do państwa 
dyspozycji niemniej jednak ja nie mogłam podjąć decyzji o auto poprawce kiedy wnioski nie spełniały 
wymagania Dziękuję  
Kolejny mówca  
to właśnie też zamierzałam radnym wyjaśnić dziękujemy że pani zrobiła to za mnie bardzo proszę 
pani Agnieszka Zdunek jeszcze chcę się dowiedzieć czy pan radny Janusz Skonieczny zrezygnował bo 
nie widzę na panelu nie widzę Agnieszka Zdunek Radna Agnieszka Zdunek bardzo proszę nie słyszę a 
radny Michał Naftyński  
Kolejny mówca  
jestem słychać proszę przepraszam nie zdążyłam się dobić do mikrofonu ale to ja poradzę na miejscu 
Nie ma problemu Dobrze radny Michał Naf tyński bardzo proszę  
Kolejny mówca  
Agnieszka Zdunek była pierwsza wypowiadaj się Agnieszko zapraszam ja poczekam  



Kolejny mówca  
no Widzę że pan radny przyjmuje prowadzenie sesji Bardzo proszę dziękuję za tę dżentelmeńską 
zgodę i proszę panią Agnieszkę Zdunek  
Kolejny mówca  
ja mam w tej chwili takie pytanie do pani przewodniczącej ponieważ jesteśmy w punkcie pierwszym 
więc rozpatrzenie wieloletniej prognozy finansowej a natomiast wnioski generalnie zgłasza się 
budżetowej to jedno z drugiego wynika czy w takim razie w tym momencie należałoby zgłosić 
wnioski jednocześnie do w pfu i do uchwały budżetowej czy rozbijamy to na dwie części jak do tej 
pory głosowaliśmy tak Głosowaliśmy wnioski do budżetu które jednocześnie jakby skutku ją 
pewnymi zmianami w wpfie jak to z punktu widzenia formalnego pani przewodnicząca widzi pani 
radna ten temat był poruszany na 50 sesji i wyjaśniał pan radca prawny że ustawa o finansach 
publicznych stanowi iż pierwszej kolejności omawia się uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej a drugiej w sprawie budżetu w tym konkretnym przypadku przyjmowanie uchwały 
budżetowej będziemy procedować zgodnie z ustawą o finansach publicznych tak że najpierw 1 
później drugą w takim razie zgłaszam wniosek w takim razie zgłaszam do wieloletniej prognozy 
finansowej o wpisanie finansowania rozbudowy ulicy żywicznej Czyli zadania 34 znaczy 20 21/34 
finansowaniem na rok 2022 w wysokości 500000 zł wniosek pierwszy wniosek drugi do w pfu 
wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej finansowej zadania nowego w dziale 801 
rozdział 800 101 pod tytułem budowa wentylacji i klimatyzacji w szkole numer 2 w Łomiankach jako 
zadania wieloletnie na 2022 rok 15000 zł i tymczasowo wpisanie po 0 złotych na następne lata na 
razie nie wiadomo jak będzie całkowity koszt tej inwestycji i to jeśli chodzi o WPF to jest tyle czy ja 
mogę się odnieść tak bardzo proszę pani skarbnik Proszę się odnieść do tych wniosków 
odpowiadając ja chciałam się jeszcze dopytać pani radnej Agnieszki Zdunek pani powiedziała Ja 
zrozumiałam że zadanie rozbudowa ulicy żywicznej będzie zadaniem jednorocznym nie nie chodzi o 
zadanie rozbudowa ulicy żywicznej jest WPf jest wpisane chodzi o podniesienie finansowania na rok 
2022 do kwoty 10000 zł do kwoty 500000 Czyli pani radna wnioskuje o zwiększenie na tym przed 
sięwzięciu o jaką kwotę 490 000 zł tak po 10 000 jest to jeśli dobrze Liczę 490 000 zł do 500 000 zł na 
rok 2022 teraz odnośnie tego drugiego pani wniosku budowa wentylacji i klimatyzacji Czy mogłaby 
pani doprecyzować jeszcze albo nie zdążyłam dopisać budowa wentylacji i klimatyzacji coś tam 
jeszcze było dalej podstawowej numer 2 i teraz tak pani radna pani wskazuje tylko limit wydatków na 
rok 22 natomiast takie zadanie nie może zostać wpisane do wpf może być wpisane zadanie z 
okresem realizacji co najmniej 3 lat czyli to zadanie może znaleźć się tylko w budżecie 2022 roku 
chyba że pani radna wskaże limit wydatków na kolej ne lata Dziękuję Okej to w takim razie na rok 
2022 w skazuję limit wydatków 15 000 zł kwoty również po 10000 zł na następne lata to jest do 25 
roku tak 22 23 24 Dziękuję pani radna bardzo prosimy o to żeby albo pani po dyktowała treść swoich 
wniosków szczegółowo lub napisała na czacie w celu przeklejenia do esesji żebyśmy mogli 
przygotować głosowanie postaram się za chwilę na czacie na razie My będziemy czekać Proszę 
pamiętać że wniosek merytoryczny nie wniosek formalny więc jeżeli przejdzie wniosek formalny nie 
wiem jaki będzie za chwilę poproszę pana Janusza Skoniecznego Jeszcze Przepraszam bardzo pani 
radna jeszcze ja Proszę o wskazanie skąd pani zdejmuje w 2022 bo ja nie mogę sobie włożyć do WPF 
tej kwoty w 2022 ja muszę to połączyć z budżetem dobrze chodzi o żywiczną o zadanie żywiczną i 
tamto drugie też na 22 rok Poproszę zdjęcie 150 000 zł z zadania 20 15/44 pani radna miała pani 
odpowiedź udzieloną tam już zostały podjęte zobowiązania na tym zadaniu i nie możemy całej kwoty 
zmniejszać a na jaką kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania tam jest około 30000 zł 30000 zł czyli z 
tego zadania 15/44 Proszę zdjąć kwotę pozostałą czyli 150 jest 120 000 zł a pozostałe brakujące 30 
000 zł można zdjąć z zadania 92 105 ja bym prosiła żeby pani przygotowała wniosek i po prostu 
dopiero wtedy ten wniosek będziemy mogli o mawiać tak bo tak to proszę operować zadaniami 
uchwały budżetowej No właśnie operuje zdjąć 20 pani radna żeby ta rozmowa nie przeszła w 
dyskusję Bardzo proszę na czacie swojego wniosku i skierowanie go do do biura rady i jednocześnie 
wyjaśniam nie chodzi o dyskutowanie tylko jakby pani skarbnik prosi o wyjaśnienia wyjaśniam ale 
mogę to napisać na czacie nie ma żadnego problemu z mojej strony za chwilę to zrobię dobrze 



Dokładnie tak będziemy później jak pani napisze odczytamy i za głosujemy Dziękuję bardzo Janusz 
Skonieczny wniosek formalny wniosek formalny zdjęcie z porządku obrad uchwał ponieważ projekty 
uchwał w takim kształcie były już głosowane z tym to jest bez sensu żebyśmy głosowali jeszcze raz 
czy to jest reasumpcja głosowania z grudnia nie Proszę pana to nie jest reasumpcja bardzo wyraźnie 
mówiła pani burmistrz Na czym polega dzisiejsza dzisiejsza na czym polega procedowanie uchwał na 
dzisiejszej sesji dlaczego nie ma w nich zmian i że czeka na państwa propozycje to wtedy te 
propozycje które były złożone pani burmistrz tłumaczyła że są nieprawidłowo przygotowane i 
wszyscy radni dostali wyjaśnienia w tym Ja również w związku z tym między innymi prosiłem o to 
żeby komisje rady miejskiej składałem taki wniosek do pani Pani przewodnicząca aby zwoła ć 
posiedzenie wspólne komisji po to żeby omówić jeszcze raz wszystkie te wnioski i by one zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję żeby je żeby teraz tych dyskusji takich jak przed chwilą nie 
prowadzić na sesji tylko żeby one były w trochę luźniejszym rygorze prowadzenia spotkania Mogły 
Mogły przebiegać żebyśmy mogli przedyskutować poszczególne wnioski radni z panią skarbnik 
pomiędzy radnymi żeby to po prostu było podczas transparentnego działania komisji a nie spotkań w 
kuluarach pomiędzy panią burmistrz i poszczególnymi radnymi Tylko żebyśmy to robili na komisji 
Niemniej jednak na komisjach i żebyśmy byli przygotowani do tej sesji lepiej bo bo wydaje się że 
poparcie dla tych wniosków istnieje czy one zostaną przegłosowane czy nie To się jeszcze okaże ale 
wypadałoby żebyśmy to w ten sposób przeprowadzili a nie dzisiaj będziemy właśnie tak jak mieliśmy 
przykład przed chwilą każdy z tych wniosków do pracowywali jego treść będzie pytanie żeby 
przygotować go na piśmie będzie być może będzie wniosek o zwołanie przerwy ja bym ja bym to 
ukrócił już teraz zdejmij my to z porządku obrad umówmy się na spotkanie wspólne komisji do 
pracujemy co my chcemy zmienić w tym budżecie i zwołaj my jeszcze raz sesję także wniosek 
formalny jeszcze raz z porządku obrad obu tych uchwał Dziękuję Dziękuję panie mecenasie czy 
mógłby pan się odnieść wniosek oczywiście pana rad nego będzie przegłosowany bo taka jest 
procedura Niemniej jednak Czy mógłby pan jakiś jakąś opinię do tego przestawić radnym Witam 
bardzo serdecznie jestem słyszalny jedna istotna kwestia jeżeli chodzi jeżeli chodzi o wniosek pan a 
radnego pamiętajmy że w dniu dzisiejszym uczestniczymy w sesji zwołanej w trybie artykuł 20 3 
ustawy o samorządzie gminnym czyli na wniosek wójta lub 14 osób z ustawowego składu rady gminy 
przewodniczący obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 
takiego wniosku Czyli to jest to co określamy sposób taki bardzo potoczny sesją nadzwyczajną i teraz 
Szanowni państwo ustawa o samorządzie gminnym ustęp czwarty artykuł 20 do zmiany porządku 
obrad sesji zwołanej w ustępie 3 czyli sesji nadzwyczajnej stosuje się przepis ustęp 1 a ustęp 1a 
ustawy samorządowej stanowi iż Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bez ale 
Szanowni państwo ustęp czwarty artykuł 20 nie kończy się na tym zawiera jeszcze jeden bardzo 
istotny element z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy w związku z powyższym W 
mojej ocenie przypadku sesji nadzwyczajnej i to było wielokrotnie w trakcie sesji nadzwyczajnych 
omawiane Uchwała budżetowa akurat nie jest żadnym wyjątkiem od jakiejkolwiek reguły dla zmian 
porządku obrad sesji nadzwyczajnej bo to jest ta gwarancja ustawowa sesja nadzwyczajna jest 
właśnie po to żeby czy radni czy burmistrz mogli domagać się od rady rozstrzygnięcia 
merytorycznego w określonej kwestii dla zmiany porządku obrad każdego formalnie poprawnego 
przeprowadzenia takiego głosowania wymagana jest zgoda wnioskodawcy i w tym przypadku Zgoda 
pani burmistrz to jest jedna rzecz jeżeli chodzi o reasumpcję Ja też już kilkukrotnie była w tym w tym 
zakresie mowa głosowanie nawet takiej samej uchwały tej samej treści uchwały Co do treści na 
innym posiedzeniu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nigdy i w żadnym 
wypadku nie jest reasumpcją Dziękuję bardzo i dziękuję Panie Mecenasie za szczegółowe 
wyjaśnienie pani e radny Januszu Skonieczny wniosek formalny zatem nie zostanie przegłosowany 
pan radca prawny wyjaśnił opierając się o przepisy że o tym czy będzie zmiana w porządku obrad 
zadecyduje pani burmistrz na to może w takim razie zapytam czy wyraża zgodę advocem czy pani 
burmistrz wyraża zgodę na te zmiany w porządku Nie Szanowni państwo nie wyrażam zgody na 
zmianę w porządku obrad myślę że dosyć dużo słów padło do tej pory Dlaczego głosujemy w taki 
sposób naprawdę pa nie radny ma pan szansę napisać poprawny wniosek złożyć poprawny wniosek 



przegłosować większością a nie informując opinię publiczną że wnioski państwa przeszły pozytywne 
opinie ja obejrzałam wszystkie komisje uczestniczyłam też w kilku jak odbywały się głosowania jeżeli 
jeden radny jest za a czworo jest wstrzymujących się wniosek ma opinię pozytywną Dla mnie to nie 
jest miernik tego że do zmian budżetowych na cały rok taka opinia wystarczy Więc szanowni 
państwo Macie szansę na to żeby złożyć poprawnie sformułowany wniosek oddać go pod głosowanie 
całej radzie i wtedy ja podejmę z panią Hanią takie czynności żeby po prostu poprawnie 
sformułowane wnioski wprowadzić do budżetu Niemniej jednak myślę że tutaj 21 radnych powinno 
podejmować decyzje a nie tylko w komisjach W każdym razie ja nie wyrażam zgody Dziękuję jeśli 
można advocem do tego co powiedziałem advocem jest do dyskusji a nie do wniosku formalnego ale 
pan prawnik powiedział coś istotnego proszę pani burmistrz może się domagać się rozstrzygnięcia a 
rada udzieliła takiego rozstrzygnięcia na poprzedniej sesji panie radny nie może pan sobie 
samodzielnie udzielać głosu dostał pan wyjaśnienie od profesjonalnego radcy prawnego ad vocem 
jest odpowiedzią na czyjąś wypowiedź pan Złożył wniosek formalny nie ma odpowiedzi do wniosku 
formalnego Bardzo proszę pan Michał Naftyński szanowni państwo ja powiem tak Ja rozumiem co 
powiedział pan pan mecenas i rozumiem że nie może pozostać nazwany reasumpcją Ale w mojej 
opinii jest to lekceważenie rady moja opinia uważam że poprzednie posiedzeniu na którym 
absolutnie identyczny wniosek nie uzyskał poparcia rady pani burmistrz skonsultował a się z radą nie 
zostały przeprowadzone żadne komisje dotyczące wniosku ja zadaję pytanie pani burmistrz kogo 
pani burmistrz kupiła którego z radnych pani burmistrz przekonała do tego że tym razem pani 
wniosek zostanie poparty dzisiaj zobaczymy bo poprzednio ten wniosek z takim samym zarówno 
wpfem i budżetem nie został poparty przez rade nie uzyskał poparcia w radzie Ja jestem bardzo 
ciekaw z kim pani burmistrz się dogadała że z taką pewnością siebie zwołuje pani burmistrz 
posiedzenie rady w trybie nadzwyczajnym nie zmieniając ani słowa uchwały budżetowej ani wpf nie 
uwzględniając żadnych postulatów radnych dotyczących różnych zmian bo pewnie tylko chodziło o 
zmianę to jest wniosek formalny panie radny Naftyński to nie jest formalny wniosek ja zgłosiłem sie 
do dyskusji nie proszę pana wniosek formalny czy ma pan wniosek ja miałem taki sam jak radny 
Skonieczny żeby teraz by skończyć żeby już wyjaśniliśmy to już wyjaśnione radca prawny wyjaśnił ale 
po są dwie rzeczy potrzebna jest zgoda radnych czy muszą zagłosować na zdjęciem nie zrozumiał pan 
nie zrozumiał pan w pierwszej kolejności pan mecenas powiedział że wnioskodawcą zwołania sesji 
nadzwyczajnej była pani burmistrz i pani burmistrz może wyrazić lub nie wyrazić zgodę na zmiany w 
porządku obrad słuchamy ze zrozumieniem pani burmistrz zapytałam się czy możemy zmienić 
porządek obrad Powiedziała nie czy ma pan jakiś wniosek formalny To poczekam żeby wypowiedzieć 
się na temat lamp wniosek formalny żeby przeprowadzić dyskusje na temat dzisiejszej sesji Proszę 
pana wniosek formalny to głosujemy a dyskusji się Nie głosuje Ja otwieram dyskusję i udzielam 
państwu głosu Bardzo proszę żeby pan naprawdę nie wprowadzał swojej ideologii i swoich 
przepisów do statutu ani ustawy o samorządzie gminnym bardzo proszę ja po czekam na swój temat 
zobaczymy Bardzo dobrze dziękuję bardzo Janusz Skonieczny wniosek formalny składam wniosek 
formalny o ogłoszenie przerwy o tydzień słyszę Tak oczywiście słyszę radny ma prawo złożyć wniosek 
o zamknięcie dyskusji przepraszam o ogłoszenie przerwy do którego dnia dokładnie o tydzień czyli do 
środy w przyszłym tygodniu do 16:00 czy do 19 tego do 16:00 usłyszałam że o godzinę nie o tydzień 
ok proszę przygotować wniosek formalny myślę że ten czas radni mogą wykorzystać na to żeby 
porozmawiać z panią skarbnik o szczegóły jak powinny brzmieć te wnioski żeby one były formalnie 
spełniały wymogi formalne i wtedy to nam oszczędzi dyskusji na sesji pani skarbnik nie była na 
urlopie Naprawdę można było przyjść i z panią Skarbnik porozmawiać Nie rozumiem dlaczego do tej 
pory nie można było a w ciągu tygodnia będzie można można było tylko radni przygotujemy wniosek 
lepiej było spotkać się podczas komisji i ja na to liczyłem Szczerze mówiąc to że komisje się spotkają 
odpowiedziałam panu że komisje zgodnie ze statutem zwołują przewodniczący trzeba było zwołać 
komisję wspólną trzeba było porozmawiać z innymi przewodniczącymi natomiast Proszę przeczytać 
statut jest napisane przewodniczący komisji mogą zwołać mogą zwołać wspólne posiedzenie i ja taki 
komunikat przekazałam panu Skoniecznemu dobrze o tym wiedział Bardzo proszę Jesteśmy 
przygotowani do głosowania głosujemy proszę o proszę o odczytanie treść wniosku pani Aga to tak 



głosowanie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach sesji do dnia 19 Stycznia 2020 roku do 16:00 
Czyli jak rozumiem 2022 rok 20 rok to już minął przeczytam jeszcze raz głosowanie w sprawie 
ogłoszenia przerwy w obradach sesji do dnia 19 Stycznia 2022 roku do 16:00 radny Cezary Astrau 
radny Grzegorz Bryk Tomasz Henryk Dąbrowski Joanna Zabłocka Łudzeń Radna Agnieszka Zdunek 
Tomasz Dąbrowski wstrzymuje się proszę Radna Agnieszka Zdunek stwierdzam że wynik głosowania 
8 głosów za 9 przeciw 4 wstrzymujących się wniosek Nie został przyjęty czy jeszcze ktoś z państwa 
radnych chciałby zabrać głos w punkcie dotyczącym przyjęcia projektu uchwały w sprawie 
wieloletniej finansowej gminy Łomianki na lata 2020 2030 ja cały czas czekam na udzielenie głosu Od 
dłuższego czasu proszę bardzo tak w kwestii komisji zebrania komisji to przewodniczący komisji 
budżetowej nie zaproponował nikomu poza tym te uwagi które były przesłane do radnych i do 
komisji budżetowej zostały wczoraj wysłane z rana pewną sprawę i praktycznie to nie specjalnie było 
czasu żeby żeby je przeanalizować i zorganizować spotkanie Tak jest taka takie jest moje stanowisko 
co do samych uwag ich treści są co najmniej dyskusyjne na przykład do uwagi numer 7 odpowiedź 
numer 7 wnioski odpowiedzi zostały skierowane do wnioskodawcy ja akurat byłem wnioskodawcą 
tego wniosku i do mnie żadna odpowiedź nie przyszła podejrzewam do osiedla też nie przyszła to i to 
jest to jest tego typu pani burmistrz uzasadniła sposób dosyć takiej szeroki jednocześnie bardzo 
jednostronnie stanowisko zwołania sesji normalnym zjawiskiem dla mnie przynajmniej Jeżeli mamy 
przystąpić po raz kolejny do dyskusji przy części budżetowej są uwagi są odpowiedzi organizuje się 
posiedzenie wspólne wszystkich komisji i na tej komisjach wyjaśnia i my wtedy dyskutujemy czy 
uwagi są zasadne czy odpowiedzi są zasad ne czy jest procedura dopełniona a tak to zostało kolanem 
tak trochę przepchnięte i jeszcze w trybie nadzwyczajnym który uniemożliwia pewne działania 
chociażby chociażby bez uzyskania z gody wnioskodawcy o sesję zwołaną w trybie nadzwyczajnym o 
zmianę porządku obrad to jest to jest forma jakiegoś typu manipulacji jedną drugą stronę ja mówię 
jak ja to odbieram i odczuwam także no nie jest to optymalne rozwiązanie poza tym Z jakiego 
powodu jest sesja w trybie nadzwyczajnym to jest sesja budżetowa sesja budżetowa powinniśmy 
materiały dostać 2 tygodnie wcześniej prawda dostaliśmy wtedy teraz takie jest kolejna sesja 
budżetowa i ja uważam że po raz kolejny powinien ten termin dwutygodniowy być wytrzyma ny 
utrzymany dziękuję dziękuję bardzo panie mecenasie czy mógłby pan odpowiedzieć radnemu Janusz 
Jerzemu Skonieczne mu Przepraszam Jerzemu S erzysko chodzi o to dlaczego sesja nadzwyczajna nie 
musi być z 14 dniowym wyprzedzeniem i że procedujemy nad treścią takiej samej uchwały 
niezmienionej jak ten jak tej która była państwu przesłana przed świętami jak rozumiem materiały na 
sesję zostały przesłane radnym w tym okresie siedmiodniowym więc jak ja rozumiem też radni 
zapoznali się z tą dokumentacją twierdzenie że ktoś się dowiedział w trakcie trwania sesji że zmieniła 
się czy nie zmieniła no to jest kwestia tego czy się ktoś zapoznał z przesłanymi materiałami to jakby 
nie podlega mojej ocenie Natomiast Szanowni państwo Jeżeli chodzi o mnie regulamin statut bo to 
jest to wynika z państwa statut u określa konkretnie terminy w jakim przypadku sesji zwyczajnej i w 
jakim przypadku sesji nadzwyczajnej i ja rozumiał bym pewne obawy rady dotyczące sytuacji w 
której byłaby przedstawiana całkowicie nowa Uchwała budżetowa całkowicie nowa merytoryka 
natomiast w tym konkretnym przypadku Jak dobrze Ja pamiętam jest to ten sam projekt który gdzieś 
był procedowany w grudniu wtedy był wysłany na dwa tygodnie przed także tak naprawdę tego 
terminu na zapoznanie się bardzo szczegółowe z tym materiałem było chyba koło miesiąca a w 
sensie czysto formalnym rzeczywiście statut przewiduje w przypadku sesji nadzwyczajnej termin 
skrócony krótszy termin siedmiodniowy dotyczący dotyczący przedłożenia materiałów na sesję z 
punktu widzenia formalnego uchwałodawca czy Rada Gminy w poprzednim składzie określiła także 
uprawnienia radnych w tego rodzaju sytuacjach W związku z powyższym W mojej ocenie to jakby no 
nie ma żadnych uchybień formalnych w szczególności że to są te same uchwały znane pewnie około 
już miesiąca temu dodatkowo należy wskazać że Na dowód tego że radni znają Projekty uchwał 
dzisiejsze głosowanie o to żebyśmy żeby pani skarbnik nie musiała ich powtarzać ponieważ radnym 
już były znane to państwo wyrazi liście w głosowaniu pan radny Mateusz Krogulec advocem do kogo 
advocem panie Mateuszu Krogulec tutaj zostałem przez radnego Serzysko wywołany że do 
wypowiedzi radnego Serzysko się odniosę Szanowni państwo przy sesjach nadzwyczajnych nie 



zwołuje my zwyczajowo komisji To jest raz dwa wszystkie uchwały były projekty już były opiniowane 
to jest 2 a 3 w sprawie tej korespondencji jako dostaliśmy od burmistrza Gawdy ja zarówno 
pierwszego grudnia zdaje się to było 1 grudnia połączone komisje były jak i na tej komisji budżetowej 
gdzie wszyscy rozmawialiśmy o wnioskach ja państwu wyraźnie mówiłem że te wnioski są źle 
napisane właśnie dlatego osobiście nie brałem udziału w opiniowaniu tych wniosków przy każdym 
wniosku się wstrzymywałem także gdzieś tam było to sygnalizowane też więc ja też nie rozumiem 
skąd to zdziwienie No bo przecież to nie w złej wierze mówiłem do radnych że tutaj brak i tak pewnie 
zakładałem że to ja znowu będę obwiniany że jak ja że coś zrobiłem więc Tak wolałem powiedzieć 
bardzo wyraźnie że jest coś nie tak No ale Radni chcieli i tak po swojemu to zrobić więc no to tylko 
Pamiętajcie drodzy że było to bardzo wyraźnie mówione że te wnioski są napisane tak że burmistrz 
nie będzie miał z nimi co zrobić to także tyle Dziękuję z mojej strony to wszystko i dziękuję pierwszą 
o wypowiedź radnego Janusza Sk oniecznego ja na czacie wniosek merytoryczny napisałem zmiana 
nazwy zadania 2021 na zmiana nazwy na projekt i budowa połączenia drogowego z Łomianek 
dolnych do ulicy Warszawskiej w rezerwie terenowej od ulicy wyjątkowej do ulicy Strumykowej 
jestem na czacie dobrze Dziękuję wniosek formalny przewodniczący Krzysztof Wawer Szanowni 
państwo ja zgłaszam wniosek formalny zamknięcie dyskusji przegłosowanie tych które zostały 
zgłoszone i procedowanie nad uchwałami Dziękuję nie zdążymy nie będziemy mogli kolejnych 
wniosków złożyć tak super nie proszę składać wnioski składać jeszcze jakiś wniosek jeszcze ja mam 
jeszcze dwa nie myślę że inni radni też to wnioski które padały wcześniej będziemy będziemy chcieli 
głosować został Pani powiedziała że chce żeby radni podjęli decyzję co do każdego wniosku więc 
zamknięcie dyskusji w tym momencie byłoby sprzeczne z tym życzeniem wniosek formalny 
oczywiście najlepiej głośno tutaj do do kamery i jednocześnie na czacie żeby pani e z biura rady 
mogły przygotować głosowanie do radny Michał Naftyński ja mam pytanie do pana mecenasa panie 
mecenasie zgodnie z uchwałą musi być gotowa na dwa tygodnie przed zwołaniem sesji w sprawie 
budżetu trzeba przedłożyć radnym materiały Zgadza się mówił o tym panie radny oraz moje pytanie 
czy uchwała budżetowa jest zwoływana w trybie w nadzwyczajnym sprawia że nie ma zastosowania 
ten ten punkt o dwutygodniowym terminie przesłania materiału to jest moje pytanie do pana 
mecenas już o tym mówił ale powie jeszcze raz Panie Mecenasie bardzo proszę już już jeżeli mogę już 
sprawdzę czy jest słyszalny tak Szanowni państwo znaczy najważniejszym dokumentem który 
reguluje kwestie związane z przestawianiem procedowania wszelkiego rodzaju projektami uchwał 
jest statut w tym konkretnym przypadku i załącznik do statutu regulaminów obradowania rady 
miejskiej paragraf 6 o zwołaniu sesji rady powiadamia się radnych co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem dostarczając jednocześnie porządek obrad oraz Projekty uchwał z 
uzasadnieniem niezbędnymi materiałami informacyjnymi wyjaśnieniami punkt drugi czy ten drugi to 
jest zbieżne z tym o czym Pan mówi czyli projekt budżetu i uchwała o udzieleniu burmistrzowi 
absolutorium z wykonania budżetu wraz z innymi niezbędnymi materiałami powinny być 
dostarczone radnym co najmniej na 14 dni przed terminem sesji i jest ustęp trzeci informacje i 
materiały o których mowa w ustępie 1 i 2 przekazuje się na zasadach tam wskazanych burmistrzowi 
jeżeli projekty uchwał nie pochodzą od niego i ustęp 4 w razie niedotrzymania terminów o których 
mowa w ustępie 1 do 3 rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji lub przesunięciu określonych 
punktów obrad na następne albo wyłączeniu z porządku obrad w danej sesji Czyli jednym słowem 
Szanowni państwo wy już głosowaliście tak naprawdę w przedmiocie odroczenia sesji głosowaliście 
w przedmiocie jeżeli chodzi o kwestie zmiany porządku obrad to także było już rozstrzygnięte w 
związku z powyższym z punktu widzenia przede wszystkim paragrafu z szóstego załącznika do statutu 
Gminy Łomianki tutaj jeżeli chodzi o kwestie terminu są jasne rzeczywiście Ustawa wprost dopuszcza 
sytuację w której procedowanie przedmiocie uchwały budżetowej oraz uchwały w przedmiocie 
absolutorium z wykonania budżetu dokonywane w oparciu o materiały przesłane w terminie 
krótszym niż 14 dni przed terminem sesji to jest to wynika bezpośrednio z ustawy jest taka furtka 
jest taka regulacja mógłby pan powtórzyć w którym ustępie już mówię to jest paragraf 6 regulaminu 
pracy rady miejskiej tak ustęp który Ustęp 1-4 bo to są ustępy które regulują chyba tak Coś mi się 
spowalnia to są regulacje dotyczące w ogóle poza tym wszystkim uchwałami i w tym uchwałą 



budżetową oraz uchwałą o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu i określają terminy w 
których te materiały powinien przekazywane oraz ewentualnie sposoby działania rady w sytuacji w 
której trzeba by jakoś w jaki sposób zareagować natomiast ten zapis statutu wprost przewiduje 
możliwość procedowania niezależnie od charakteru tejże sesji jako sesji nadzwyczajnej Niezależnie 
od tego że państwo miesiąc temu dostali te same materiały to wprost przewiduje taką możliwość 
dopuszcza możliwość procedowania nawet gdybyśmy przyjęli żeby był obowiązek przesłania na 14 
dni bo państwo te materiały nie na 14 a na miesiąc temu otrzymaliście nawet dodam że 15 listopada 
trafiły Panie Mecenasie bardzo proszę Agnieszka Zdunek chciałam powiedzieć że wysłałam wnioski 
te które pani przewodnicząca prosił a nie na czacie a na maila do biura rady ponieważ biuro rady 
iformuje że już przyjechał i przygotowany jest do głosowania Niemniej jednak dyskusja nie 
Oczywiście tylko o tym poinformuję nie koniec jeszcze pani przewodnicząca bo tutaj cały czas pada 
taki zarzut że nasze źle przygotowane z punktu widzenia formalnego że otrzymaliśmy odpowiedź 
odpowiedź od pana burmistrza Gawdy Nasze wnioski ja akurat jeśli chodzi o moje wnioski nie 
znalazłam nawet odpowiedzi od pana burmistrza zarzutu jest one zwłaszcza jeśli chodzi o wniosek 
dotyczący ulicy żywicznej że on zawiera jakieś się błędy formalne natomiast niestety odpowiedź ta 
została nam udzielona nie w trakcie komisji budżetowej przed pierwszym głosowaniem budżetu w 
grudniu tylko została udzielona bodajże 2 dni temu Dlaczego jakie tam nieścisłości jakie zarzuty do 
tych naszych wniosków tutaj pan burmistrz widzi i tak na przykład powiedział że kwota o którą 
proponowałam zdjęcie to z budowy ratusza że jest zaangażowana w całości dzisiaj się dowiedziałam 
że nie jest w całości Tylko że jest 30000 zł gdybym taką informację miała miesiąc temu w grudniu to 
oczywiście ten wniosek sformułowała bym bardziej poprawnie tak natomiast o pewnych rzeczach 
dowiadujemy się w tej chwili i to mam się zarzuca że my źle Przygotowujemy wnioski nie możemy 
przygotować ich lepiej nie mając danych tak ale dane powinny być nam udzielane od razu przy 
zgłoszeniu do komisji więc jakby Proszę wziąć pod uwagę też to że no pewnych rzeczy nie przeskoczę 
tak skąd ja mogę wiedzieć że ja ka kwota zapisane w budżecie jest akurat już zaangażowana Czyli 
rozumiem już jest podpisana jakaś umowa nie mając takiej wiedzy nie mogę tutaj wejść w skórę 
urzędu Bez współpracy z Urzędem nie da się poprawnie sformułować wniosku więc jakby żądanie 
państwa żeby wszystko przewidzieć i napisać tak jak sobie państwo życzą jest po prostu no 
kładzeniem tutaj kłód pod nogi tak już pomijam to że do dzisiaj się nie dowiedziałam dlaczego 
zostało zadanie rozbudowy ulicę żywicznej Dlaczego zostało zdjęte finansowanie wypowiedzi tutaj 
pisemne burmistrza Gawdy dwie ma m w tym temacie obie są sprzeczne nie będę może przytaczać 
ale są po prostu wewnętrznie sprzeczne Więc nadal nie wiem dlaczego ulica Żywiczna z WPF 
wypadła jeśli chodzi o klimatyzację w szkole też te wyjaśnienia poza takimi ogólnikami że Gminy nie 
stać na to żeby budować klimatyzację żadnych merytorycznych zarzutów tutaj nie wnoszą też moja 
prośba żeby jednak wziąć pod uwagę te wnioski i wprowadzić do budżetu Dziękuję bardzo i dziękuję 
Poproszę radny Jerzy Serzysko czy radny Jerzy Serzysko chce się wypowiedzieć oczywiście oczywiście 
chciałem zwróć uwagę Poproszę o stanowisko prawne opinie prawne dotyczące są w odpowiedziach 
że nie można sugerować wpisywać w źródło źródeł finansowania alternatywnych były takie zapisy że 
z jak zadania lub innego finansować w odpowiedziach Na wnioski wielokrotnie wymieniane że nie ma 
możliwości wprowadzania tych propozycji odnośnie finansowania alternatywnych to jest pierwsza 
sprawa druga sprawa jeżeli można powiedzieć to no jednak na ruszamy statut i osiedlowy i statut 
Gminy pan radca tak bardzo ładnie się tu podpierał statutem z paragrafem szóstym regulaminu 
interpretując go sposób specyficzny To ja w takim razie przeczytam paragraf 19 statutu statutu 
Gminy Łomianki aktualnie obowiązującego nie mamy statutu był wniosek o przyznanie dla jednostek 
pomocniczych środków na działalność finansową wyodrębnioną nie przyznano tego niezmienionym 
nie wprowadzono do i to łamie się w ten sposób paragraf 19 statutu statutu obowiązującego gminy o 
Czytam ten drugi jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkę finansowa w ramach budżetu gminy w 
zakresie wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy jako wydatki przeznaczone Jej zadań 
statutowych to jest Paragraf 19 statutu Gminy ustęp drugi teraz czytam kolejny statut kolejny statut 
paragraf 12 statutów osiedli rozdział czwarty tak samorząd osiedla prowadzi gospodarkę finansowa 
w ramach budżetu gminy w zakresie wydatków w budżecie Gminy jako wydatki osiedla przeznaczone 



na realizację zadań statutowych rozumie że wydatki osiedli bo to czytam z jednego ze statutów te 
dwa zapisy uważam że są obowiązujące i nie powinno się ich wypychać z budżetu Nie wprowadzać 
do budżetu Jeżeli są dwa zapisy nie tylko jeden nawet dwa zapisy statutowe obowiązujące aktualnie 
także no ja bym jednak sugerował żeby żeby zrobić przerwę lub wprowadzić to w tej chwili na sesji 
wydatki na na działalność statutową Osiedli dziękuję Dziękuję radny Janusz Skonieczny Janusz 
Skonieczny rozmawia przez telefon pani przewodnicząca Czy mogę Bardzo proszę w międzyczasie 
czytam na czacie u pana radnego Skoniecznego ja nie rozumiem tego wniosku Nie rozumiem tego 
wniosku W ogóle jest Coś zaczęte pisane przerwane później coś znowu pisane ale ja naprawdę nie 
wiem czy mogę Jeśli mogę przepraszam bo właśnie biuro rady do mnie zadzwoniło mogę zająć głos a 
nie mogę niestety rozmawiać jednocześnie przez telefon z biurem rady i uczestniczyć w sesji drugi 
wniosek jeden wniosek ten pierwszy wniosek jest dobrze sformułowane Czy należy go powtórzyć 
wniosek merytoryczny 2021 zmiana nazwy zadania czy on jest poprawny czy czy może być tak 
poddany po d głosowanie ten tak a drugi ja nie wiem o co chodzi czy tam i nie mogę dojść do Ładu to 
spróbujmy w takim razie dojść do ładu ja ja nie ukrywam że być może coś trzeba z nim poprawić Nie 
wiem to proszę mi pomóc nowe zadanie projekt i budowa połączenia drogowego od ulicy Łużyckiej 
do ulicy wyjątkowej dyskutowaliśmy na ten temat na komisjach technicznych na na połączonych 
posiedzeniach posiedzeniu połączonych komisji planowania i i technicznej dotyczącej układu 
drogowego ja zwracałem uwagę że z Łomianek dolnych my mamy tylko dwie drogi wyjazdowe w 
razie powodzi tam może dojść do tragedii i widzieliśmy jak jak utrudniony był wyjazd jak ulica 
Fabryczna była zakorkowana ale ulica fabryczna To jest takie rozgałęzienie które się pojawia za za 
jeziorkiem Fabrycznym i ja Wnioskuję o to żeby Łomianki Dolne zy skały trzeci wyjazd który by 
ominął jeziorko fabryczne od wschodniej strony i od północy od ulicy Łużyckiej do ulicy wyjątkowej 
żeby tam tamtego połączenia drogowego nigdzie nie mam żadnych planach ale żeby zacząć się 
zastanawiać którędy można tylko połączenie zaprojektować żebyśmy podjęli tą dyskusję dostałem 
odpowiedź od pana burmistrza tam musimy przeanalizować układ drogowy ale ja słyszę że ten układ 
drogowy mamy przeanalizować od początku kadencji i mija nam 3 lata i ja takiej analizy nie widzę 
związku z tym ja nie chcę czekać kolejnych trzech lat zanim się pojawi jakaś analiza i my nic nie 
zrobimy w tej sprawie także proszę o spotkanie dotyczące prac nad analizą ruchu no właśnie no 
właśnie to co to spotkanie wymieniłem przed chwilą że rozmawialiśmy tak kiedy ono było było w po 
wakacjach Czy w więcej zeszłego roku to to jest dość późno i zaczęliśmy dopiero się zastanawiasz tak 
naprawdę co Co należy zrobić dla mnie ta spotkanie powinno się odbyć 3 lata temu z mojego 
wniosku wniosek dotyczy utworzenia nowego zadania żebyśmy zaczęli projektować tą ulicę żebyśmy 
się zaczęli zastanawiać którędy ona może pójść jeszcze nie budować żeby to było zadanie wieloletnie 
i proponuję żebyśmy to zadanie w budżecie WPF sfinans owali wysokości 9900 0 zdejmując środki z 
zadania 2019 na 01 zakup i budowa budynku Komunalnego w 2023 100 000 środki zdjąć z zadania 
zakup budowa budynku Komunalnego na którym jest 2 miliony 200 000 w 2023 jak ma brzmieć 
wniosek projekt i połączenia projekt i budowa nowego połączenia drogowego od ulicy Łużyckiej do 
ulicy wyjątkowej 99000 środki należy zdjąć zadania 2019 01 zakup zakup działki i budowa budynku 
Komunalnego w 2023 100 000 środki należy wziąć zadania 1/3 1 3 kropka 2.69 zakup działki i 
budowę budynku Komunalnego Przepraszam tutaj się wkleiło jeszcze raz to miało być tak nie dobrze 
13 269 zakup działki i budowę budynku Komunalnego na którym jest aktualnie 2200000 w roku 2023 
to drugie wklejone ponieważ mi się ucięło za pierwszym razem tak pani e z biura rady mają czy 
jeszcze jakieś wnioski pani przewodnicząca mam kolejny wniosek też go wkleiłem nowe zadanie 
projekt i budowa kamienia wspinaczkowego na działce tutaj jest numer wpisany w na czacie nie 
będę go czytał przy ulicy Wiślanej w bezpośrednim sąsiedztwie parku przy ulicy Fabrycznej oraz 
parkingu przy ulicy w iślanej 10000 roku 2022 chciałbym żeby takie zdanie utworzono i żebyśmy też 
zastanowili się nad projektem i zrealizowali zadanie w roku następnym dlatego dziś tylko 10000 w 
tym roku 2022 zdejmujemy środki z punktu 1323 budowa i modernizacja placów zabaw oraz 
punktów rekreacyjno-sportowych i z punktu dotyczącego już placu zabaw a w roku 2023 100000 
należy zdjąć z zadania 13 21 budowa Alei Chopina Dziękuję radny Jerzy Serzysko czy wnioski są 
poprawne biuro rady może potwierdzić potwierdza że pod głosowanie Dziękuję bardzo radny Jerzy 



Bardzo proszę Krzysztof przewodniczący Krzysztof więc tak jestem jako chciałbym się zapytać pana 
prawnika pana mecenasa Czy można głosować nad wnioskami jeśli jest sesja nadzwyczajna 
wnioskodawca nie wyraża zgody na zmianę w budżecie więc żeby to było normalne i odpowiedzialne 
to ja bym chciałby usłyszeć pana mecenasa Dziękuję znaczy ja mogę nie zgodziłam się na zmianę w 
porządku obrad panie przewodniczący bo są dwie różne sprawy panie mecenasie Proszę wyjaśnić 
Szanowni państwo tak jak pani burmistrz wskazała przed chwilką uprawnienie wynikające z artykułu 
20 ustawy o samorządzie gminnym jest jest Uprawnienie do wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na 
zmianę w porządku obrad polegają cą na tym że albo z tego porządku obrad uchwała zostaje 
usunięta albo do tego porządku obrad dodana zostanie I tutaj jakaś uchwała uprawnieniem radnych 
jest dokonać zmiany w uchwale budżetowej oczywiście ja mam świadomość mam przekonanie i taką 
wiarę że to będą wnioski jak najbardziej odpowiedzialne merytoryczne przemyślane no szczególnie 
że miesiąc czy półtorej ostatnio to było bardzo dużo czasu żeby te wnioski przegłosować natomiast 
nie w żadnym wypadku żaden przepis prawa nie wyłącza prawa radnych do dokonania zmiany 
zarówno uchwały budżetowej uchwały o zmianie budżetu jak to było wielokrotnie Podobnie jak 
uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest to prawo i odpowiedzialność radnych Tak 
dziękuję pani dziękuję czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos czy Jerzy Serzysko tak za chwilę 
tylko się przyłączę na podgląd jedną chwileczkę no to sytuacja tego typu że właściwie tak ponieważ 
nie ma możliwości dyskusji nad odpowiedziami zasadnością odpowiedzi się zastanawiam czy zgłaszać 
kolejne inne inne finansowania zadań który był złożony czy to jest taki impas jest sytuacja bardzo 
bardzo niezdrowa w danej chwili z uwagi na powyższe Jednakże że chociaż nie uważam to za 
odpowiedzialne działanie Chciałem zgłosić wnioski w uwagach w odpowiedziach jest punkt 7 tylko 
otworzę jest jeszcze zadanie punkcie siódmym zapewnienie w przyszłorocznym budżecie oddzielnych 
środków na zadania własne zarządów osiedli zgodnie z zapisami w statucie statutach na o takie oto 
także zabiegamy przedstawiciele tych ciał na wielu spotkaniach środki na ten cel można wyodrębnić 
z wydatków na promocję zmieniam Z wydatków na budynku Komunalnym w odpowiedzi która 
została zamieszczona przez pana jest że będą konsultacje z zarządami Osiedle należą robić znaczy 
wcześniej a teraz się powołać na konsultację i z funduszem partycypacyjnym nie ma nic wspólnego 
budżet partycypacyjny ze środkami na działalność osiedli Teraz kolejny kolejny zapis dziewiątka 
wprowadzenie nowego zadania uroczystości 60-lecia prawda to jest odpowiedzieć że to będzie ze 
środków bieżących tak dobrze 10 idziemy wprowadzenie nowego zadania montaż osłony 
akustycznych została udzielona odpowiedź że że że będzie ze środków przewidzianych na na remont 
mam zapytanie Czy to zadanie i środki zostały zaproponowane już na etapie projektu budżetu na 
dwa zadania remontowe czy zgłosił który jest odpowiedzialny za remonty o zadaniu kolejne 11 
budowa chodnika i dla pieszych wyremontowanie nawierzchni ulicy Łąkowej Brukowej odpowiedź 
jest taka enigm atyczna że trwają prace nad nad ustaleniem w łasności poszczególnych działek 
chciałem Zwróć uwagę że to zadanie już było w 2018 roku w budżecie rozumiem że zostało zdjęte z 
budżetu dlatego że były jeszcze w niejasnym stanie prawnych i do dnia dzisiejszego pewnie już jakieś 
jakiś postęp jest Proszę o odpowiedź i jednocześnie zmieniam też formę finansowania na zadanie 
zadania Budowa ratusza przebudowa ulicy jest jasno napisane że nie ma środków na finansowanie 
chociaż projekt już był zrobiony Jeszcze poprzedniej kadencji Dziękuję to ja mam tyle pani 
przewodnicząca ja poproszę żeby na piśmie to wszystko była na piśmie oczywiście jest jeszcze jest 
nagrane i ja na piśmie to to sporządzę po sesji panie radny jest nagrane to co teraz mamy nagranie 
odsłuchiwać Bardzo proszę tak przygotować Swój wniosek celem przekazania pani przewodnicząca 
jak tam u was jest słychać co się nawet nie mam tak mocno rozdwojonej a my nie mamy możliwości 
nie wiemy jak Sformułu je pan proszę podać wniosek proszę podyktować wniosek do w celu 
przygotowania pod głosowanie proszę precyzyjnie podyktować nie może pan pisać to proszę 
podyktować otwieram i powoli tak żeby można było zanotować że Och już tak zapewnienie w 
przyszłorocznym budżecie środków na na zadania własne osiedli Proponuję żeby wprowadzić do 
budżetu i sfinansować panie radny powoli wnoszę o finansowanie z zadania Budowa budynku 
wnoszę o sfinansowanie zadania Budowa budynku Komunalnego budowa budynku Komunalnego 
środków ze środków środków na zadania własne zarządów osiedli w środków na zadania własne 



zarządów pierwszy wniosek tak teraz poproszę w jakiej kwocie kwota Panie przewodniczący będzie 
wyliczona przez panią skarbnik ja nie w tej chwili nie wiem jaka nie pamiętam jest nam kwoty która 
potrzebna dla zapewnienie zadań osiedli środków na zadania osiedli to nie będzie wprowadzone do 
zmiany w budżecie bo nie ma Nie pan tutaj nie daje więc sieje pan zamęt jakaś taka Ale ja wnioskuję 
pan ile Dlaczego zadanie budowa chodnika dla pieszych i wyremontowanie nawierzchni ulicy 
Łąkowej o budowę chodnika sfinansowanie budowy chodnika budowa wniosek o dofinansowanie ze 
środków budowę ratusza tak ze środków budowy ratusza tak zadania Budowa chodnika dla pieszych 
zadania Budowa chodnika dla pieszych i wyremontowanie na ulicy Łąkowej na odcinku brukowej 
momencik i wyremontowanie ulicy brukowej na odcinku od ulicy brukowej w kierunku rodzinnych 
ogrodów działkowych od ulicy brukowej w kierunku rodzinnych ogrodów działkowych drugi wniosek 
tak powiedział wcześniej tak tak Łąkowej oczywiście przy ulicy Łąkowej przebudowa ulica 
Poniatowskiego jest proszę poczekać chcę się jeszcze spytać Jeszcze jesteśmy przed Proszę o 
powtórzenie drugiego wniosku drugiego tak żebyśmy porównali tak drugiego wniosku jeszcze 
finansowanie budowy chodnika dla pieszych i wyremontowanie nawierzchni ulicy Łąkowej na 
odcinku od ulicy Brukowej w kierunku rodzinnych ogródków działkowych zadania Budowa ratusza na 
przykład trzeci wniosek wprowadzenie nowe zadanie przebudowa ulicy Poniatowskiego z 
uwzględnieniem ulicy Poniatowskiego z uwzględnieniem chodnika ze środków z uwzględnieniem 
chodnika pani pisze więc nie jesteśmy ze środków budowa budynku Komunalnego dobrze to 
wszystkie Uwagi mam jeszcze tylko zapytanie Jeżeli mógłbym uzyskać odpowiedź w stosownej chwili 
13 punkt przebudowa ulicy pancerz z uwzględnieniem chodnika tak i to odzyskaliśmy odpowiedź że 
będzie to finansowane po uzgodnieniu z z przedmiotem zewnętrznym chciałem się dowiedzieć jaki to 
przedmiot zewnętrzny Jak daleko są zaawansowane uzgodnienia ta odpowiedź będzie panie radny 
po głosowaniach do tego wrócimy czy jeszcze ktoś chciałby zabrać W dyskusji głos nie widzę proszę 
państwa zostały złożone wnioski przez trzech radnych radną Agnieszkę Zdunek radnego Jerzego 
Serzysko i radnego Janusza Sk oniecznego te wnioski będziemy omawiać pani skarbnik chciałaby się 
pani odnieść zanim będziemy je głosować znaczy się tak to tutaj czytam wniosek pani radnej Zdunek 
Wnioskuję o wprowadzenie do WP F zmian zwiększyć kwotę na zadaniu 2021 na 34 dział 600 rozdział 
616 paragraf 615 Przepraszam paragraf 605 pod tytułem rozbudowa ulicy żywicznej do kwoty na rok 
2021 ja nie rozumiem czy chodzi o rok 2021 czy mówimy o roku 2022 nie wiem co się zaplątałam 
tutaj zadanie to należy sfinansować poprzez zdjęcie kwoty 120 000 zadania 15/44 zadania 2022 01-
350 z rozdziału 92 105 kwoty 30 Proszę o wskazanie pozycji w tym dziale rozdziale 92 105 bo ja sobie 
nie zdejmę nie wiem z czego musi być wskazana konkretna pozycja z której mamy te środki wziąć i 
oczywiście Gdybym mogła poprosić panią radną ten wniosek dotyczy zarówno zmian w budżecie 
jakich zmian WPF Bo jeśli mogę prosić i Przepraszam chodziło w tej chwili odmiany do WPF 
oczywiście do budżetu podyktuję czy też przekażę je jak pani radna proszę proszę zrozumieć w tym 
momencie pani rusza zarówno budżet jaki w pf w 92 105 pani wskazuje z tego co rozumiem jakieś 
wyda tki ja nie wiem szczerze mówiąc co pani wskazuje bo jeżeli chodzi o Bołtucia to Bołtucia mamy i 
WPF mamy i WPF i mamy budowę ratusza prawda i czytam to i wiem o co chodzi natomiast nie 
wiem o co chodzi z tym rozdziałem 92 105 dobrze to dopowiada m to jest paragraf tak paragraf grup 
2360 dotacja celowa jest kwota 370000 zł ale pani radna przecież mamy uchwalony program dla 
endżiosów gdzie mamy wskazaną kwotę i na tą kwotę wskazana w uchwale o programie dla 
endżiosów ta kwota tego paragrafu jest ujęta w tamtej uchw ale czyli sugeruje że tej kwoty nie 
można ruszyć tak nie bo my mamy tam wskazaną w uchwale z organizacjami pozarządowymi my 
mamy wskazaną konkretną kwotę na dany rok budżetowy i na tą kwotę składa się między to co jest 
paragraf 236 w dziale 921 rozdział 92 105 Okej czyli musimy znaleźć 30 000 w innym miejscu albo 
zmniejszyć proponowaną kwotę o te 30000 rozumiem tak dobrze to w takim razie jeśli tylko nie 
wiem czy to będzie dobrze bo nie wiem jak tam koledzy zdejmują z budowy budynku Komunalnego 
czy jeszcze tam coś zostaje na 22 nic nie zostaję nic nie zostaje A w takim razie musimy zmniejszyć o 
3000 0 proponowaną kwotę rozbudowy ulicy żywicznej nie komplikować czyli zwiększyć na zadania 
2021 34 czyli rozbudowa ulicy wupefie 470 000 Będzie w budżecie tak tylko jakby pani radna mogła 
jeszcze to doprecyzować na piśmie żeby później podpiąć te wszystkie dokumenty Dobrze to ja już po 



poprzez zmniejszenie na zadaniu 20 15/44 WPF i w budżecie odpowiednio 120 000 i zadania 202 201 
przebudowa ulicy Bołtucia 350 000 to proszę Jeszcze momencik poczekać i ja zobaczę czy nic nie było 
na Bołtucia angażowa ne proszę momencik jeszcze poczekać Ja szybciutko Sprawdzę jeszcze chwila 
to nie było nic innego Szukam dobrze czyli 350 000 czyli na tym zadaniu budowa ulicę przebudowa 
ulicy Bołtucia zostanie 50 000 mamy tutaj na Bołtucia nie będą zadowoleni mieszkańcy Łomianek 
centralnych dobrze Ja rozumiem ten wniosek teraz Dalej czytam Ponadto wnoszę wprowadzenie 
zadania w dziale 801 80 101 pod nazwą budowa wentylacji klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 
jako zadanie wieloletnie z kwotą na 2022 Rozumiem że chodzi Pani o zadanie inwestycyjne tak pani 
radna mogę tak myślę czyli paragraf 605 15 tysięcy w 22 oraz na lata 2022 23 24 w kwotach 10000 zł 
Kwota może pochodzić z nowo wprowadzonych 2022 22 to jest Zagórze Dolna i Waligóry po 5000 
Ale to pani radna nie wskazuje z czego zdjąć w roku 202 3 i 4 Dobra zaraz na budowa budynku 
Komunalnego 2023 i 24 jakie ma czyli z pozycji 13 269 ja bym miała taką propozycję jak pani Radna 
Zdunek poprawi Swój wniosek ja bym przeanalizowała wnioski dopiero bym się wypowiedziała bo ja 
muszę mieć chwilę czasu na to żeby się zapoznać z tymi wnioskami i i przemyśleć się a w 
międzyczasie pani radna by zrobiła te zmiany o których rozmawiałyśmy I dobrze dobrze Oczywiście w 
związku z tym może wnioski po kolei radnego Jana Serzysko czy pani skarbnik ma te wnioski u siebie 
na komputerze i może się do nich odnieść zanim oddamy pod głosowanie wyjaśnić pani skarbnik 
kończę tak będę miała tyle czasu dobrze Szanowni państwo Ogłaszam ile wystarczy pani skarbnik 
ogłosimy przerwę krótką Nie wiem może 15-20 minut postaram się jeszcze 20 minut Szanowni 
państwo wznawiamy obrady 51 sesji w Łomiankach Rozumiem że wnioski zostały sprecyzowane 
Mam nadzieję że prawidłowo sformułowane ale ja jeszcze do państwa pytanie czy są radni którzy 
chcieliby zabrać głos przewodnicząca Czy ja mogę się odnieść tak tak za chwileczkę za chwilę dobra 
dziękuję za chwileczkę czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji Szanowni 
państwo zamykam dyskusję jak zarządzę głosowanie już nie będziemy mogli zbierać wniosków Ani 
odnosić się do wniosków ponieważ pytałam państwa czy jeszcze ktoś chce zabrać głos nikt nie jest 
nie chciał zabrać wobec wyczerpania zamknęłam dyskusję Bardzo proszę panią skarbnik i będziemy 
przechodzić do głosowania chcę zadać pytanie pani Zdunek czy czy czy doprecyzował a te wnioski jak 
uzgadnia łyśmy natomiast tak jeżeli chodzi o wniosek pana Serzysko No panie radny pan pisze tak 
sfinan sowanie budowa budynku Komunalnego przecież wszystkie środki zdjęła pani radna Zdunek z 
tego zadania finansowanie ze środków ratusza Przepraszam jeszcze raz pierwsze finansowanie 
zadania Budowa budynku Komunalnego zadania Budowa budynku Komunalnego środków na 
zadanie własne osiedli w 2022 roku pani e radny mamy na tym zadaniu 100000 z czego pan 
Skonieczny Zdejmuje 99000 pan nie ma już czego zdjąć na zarządy osiedli drugi ze środków budowy 
ratusza zadania Budowa chodnika dla pieszych i wyremontowania ulicy Łąkowej od ulicy brukowej w 
kierunku rodzinnych ogródków działkowych no te środki zdjęła pani Zdunek z tego zadania pani 
radna przebudowa ulicy Poniatowskiego z uwzględnieniem chodnika budowa Komunalnego w 2022 
roku już z djął pan S konieczny z tego zadania poza tym wszystko jest właśnie tak to jest sterowany 
że nie wiadomo ale panie Radny słuchał pan z czego proponuje zdejmować pan radny Skonieczny i 
pani radna Zdunek wskazywali te zadania te mechanizmy zostały uruchomione żeby nic nie 
wprowadzić dziękuję natomiast wnioski pana Skoniecznego się zbilansowały zarówno bo ja 
rozumiem panie radny S konieczny że pan te wnioski składa zarówno 2022 w roku zarówno do 
budżetu jaki do WPF bo pan to pisze Ja mam 22 i 23 czy ja dobrze pana rozumiem Czy może pan to 
potwierdzić Na pismie to powinno być wcześniej wypracowane a nie partyzantka radny Jerzy 
Serzysko jeżeli chciałby coś doprecyzować to proszę na piśmie na czacie pani skarbnik to 
przeanalizuje czy jeszcze jakieś pani skarbnik wyjaśnienia do kolejnych wniosków które rozszerzą i 
pomogą radnym pani przewodnicząca wniosek pana radnego pana Jerzego Serzysko jest przykro mi 
ale jest nie zrealizowania wniosek pana radnego Skoniecznego ja bym tutaj poprosiła o 
doprecyzowanie że zarówno w budżecie w roku 2022 jak i wprowadzenie jako zadania wieloletniego 
w wieloletniej prognozie finansowej natomiast jeszcze tutaj Czekam od pani Zdunek ale myślę że 
będzie okej bo już to uzgodniliśmy Także dziękuję Ja już przesłałam to do biura rady wiemy proszę 
pani pani natomiast wniosek pana Jerzego Serzysko będziemy głosować radni usłyszeli że czy jest to 



zgodne z prawem czy nie sami podejmują decyzję w drodze głosowania Szanowni państwo 
rozpoczynamy głosowanie jeszcze nie tak jeszcze chwilę z biura rady się przygotowuje pani skarbnik 
biuro rady pyta czy te wnioski z biura rady przesłało można wprowadzić w takiej formie czy 
zrozumiały będzie dla radnych mówimy o wniosku pani Zdunek tak tak właśnie teraz otworzyłam 
zaraz powiem dobrze tak jeszcze tak Radna Zdunek tutaj my mamy 10000 na tym zadaniu w 22 roku 
przed rozbudowa ulicy żywicznej mamy 10000 Czyli możemy z któregoś zadania zdjąć te 10000 mniej 
albo 480 zrobić na żywicznej będzie prościej 480 tak dobra dziękuję dziękuję bardzo proszę państwa 
przystępujemy do głosowania wniosków jeszcze chwileczkę jeszcze biuro rady nie jest gotowe jest 
bardzo trudno tak wprowadzić wnioski będziemy przyjmować w kolejności zgłoszeń czyli w takiej 
kolejności wnioski Agnieszki Zdunek radnego Janusza Skoniecznego i na końcu radnego Jerzego 
Serzysko pani pani przewodnicząca gdyby miały panie z biura rady we wniosku radnej Zdunek 
napisać że rozbudowa ulicy żywicznej do kwoty 480 zwiększamy nie 70 tylko 80 ponieważ mamy 
10000 piszę do kwoty 480 czyli poprawia biuro rady jesteśmy gotowi jeszcze chwileczkę pani 
przewodnicząca Uwaga do wniosku pani radnej Zdunek o zapewnienie przyszłorocznym budżecie 
oddzielnych środków na zadania własne zarządów osiedli środki na ten cel należy wyodrębnić 
wydatków na promocje dobrze tylko ja sama nie mogę zdjąć z nie wiem z paragrafu tego czy tego czy 
tego kwoty takiej i takiej No przykro mi naprawdę tutaj jeszcze na pisze radna tak kwoty wydatków 
dla poszczególnych osiedli określa burmistrz zarządzeniu uwzględniając liczbę mieszkańców 
Proponuję około 5 zł na jednego mieszkańca do tej pory było 3 złote na jednego mieszkańca a czy 
możemy pani przewodnicząca zobaczyć te wnioski na czacie bo wydaje się że nie wszyscy mają 
dostęp do tych wniosków teraz pani burmistrz wnioski zaraz będą widoczne na tabletach i dziękuję 
pani skarbnik i chodzi o ten wniosek do budżetu czyli o zarządy osiedli a nie chce wchodzić w 
prerogatywy ponieważ do tej pory burmistrz określał konkretnie kwotę jaka przysługuje tam 
jednemu mieszkańcowi osiedla i myślę że to warto by było zachować Moja propozycja jest luźna 
pewnie bo też nie wiem ani Ile jest mieszkańców ani w poszczególnych osiedlach tutaj nie mam tej 
wiedzy chodziło mi bardziej o to żeby budżecie zapisać taki w ramach środków na promocję żeby 
zapisać taki dział z kwo tą proponowaną jakąkolwiek żeby po prostu te środki były wyodrębnione a 
nie wrzucamy do jednego worka Promocji już możemy głosować jeżeli mogę Przepraszam bardzo 
pani przewodnicząca mam jedną taką prośbę o charakterze organizacyjnym jeżeli którakolwiek ze 
zmian które zostały zaproponowane zostanie przegłosowana poprosił tylko informację pani skarbnik 
przy kolejnych zmianach czy ona nie jest wykluczająca się z tą zmianą już przegłosowane żeby nie 
było tak że radni państwo radni rozpędzą się w głosowaniu przegłosu ją różne rzeczy a już to 
przegłosowaniu i po przyjęcie całego projektu raptem obudzimy się z sytuacją której gdzieś 
poszczególne Przyjęte przez państwa radnych już uchwały się wykluczają Będziemy za chwilę robić 
coś takiego nie ładnego Co państwo radni bardzo często nazywają mianem reasumpcji żeby nie 
doprowadzić rzeczywiście do wadliwości budżetu to to jest zda nie jednego tylko radnego ulubione 
reasump cja ale dobrze Oczywiście pani mecenasie czy już jesteśmy gotowi głosujemy Szanowni 
państwo Ale my głosujemy wnioski Tak jak powiedziałam kolejności zgłaszania radnego Janusza 
Skoniecznego żadnego Jerzy Jerzego Serzysko i już w dyskusji Nie ma nie tak jak proponował pan 
mecenas poprosimy panią skarbnik żeby bacznym okiem pilnowała czy coś się nie dubluje Bardzo 
proszę pierwszy i będzie ten wniosek odczytywała pani z biura rady a wnioskodawca potwierdzi 
zgodny lub lub nie nie zmieniamy tylko umawiamy się czy jest zgodny z tym co Radna lub radny 
wcześniej zawniosk ował proszę głosowanie jawne w sprawie zwiększyć kwotę na zadania 202 1/34 
dział 600 rozdział 616 paragraf 6050 pod tytułem rozbudowa ulicy żywicznej do kwoty na rok 2022 
480 000 zadanie to należy finansować poprzez zdjęcie kwoty 120000 z zadania 2015 na 44 dział 750 
rozdział rozdział 750 23 budowa rynku Miejskiego wraz z Ratuszem z zadania 2022 łamane przez 01 
przebudowa ulicy Bołtucia 350 000 zł kto z radnych jest przeciw i czy to prawidłowo czy jest 
prawidłowo Pani radna Agnieszka Zdunek przy takiej treści wniosek jest prawidłowo nie słyszę 
przechodzimy do głosowania Kto z państwa radnych jest za kto jest przeciw pani przewodnicząca 
Tomasz Dąbrowski znowu u mnie jest wystąpił błąd wstrzymuję się Dziękujemy będziemy musieli tak 
do protokołu na radnego Tomasza Dąbrowskiego wnosić głosowania Agnieszka Radna Maria 



Zalewska jeszcze nie zagłosowała Radna Maria Zalewska stwierdzam że wyniku głosowania 8 głosów 
za 9 przeciw 4 wstrzymujących się wniosek Nie został przyjęty Przechodzimy drugiego bym poprosiła 
panią z biura rady żeby od razu włączyła głosowanie to wtedy radni będą widzieć na tablecie treści 
proszę Drugi wniosek o głosowanie jawne w sprawie zadania w dziale 801 rozdziale 80 101 pod 
tytułem budowa wentylacji i klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach jako zadanie 
wieloletnie na 2022 rok 150000 zł oraz na lat 2020 2030 pani Agato 15000 10000 zł może pochodzić 
z nowo wprowadzonych zadań 2022 03 04 solidarnie jest zmniejszając o 5000 każde w 2022 roku 
oraz 2023 i 2023 1.3.2.6 Jest zakup działki i budowa budynku Komunalnego Dziękuję bardzo proszę o 
potwierdzenie pani Agnieszki kwoty chodzi o 15 000 a nie o 150000 Poza tym pani Agnieszko tutaj w 
tym wniosku wpf pani wpisała dwa razy rok 2023 Rozumiem że pani chodziło 23 i 2024 Tak 
przepraszam Oczywiście muszę to poprawić i Obydwie te kwoty tylko teraz tak budynku 
Komunalnego ale ile pani chce tych latach 2023 2024 zwiększyć po 10 000 Jeśli to już takie to jest 
niezapisane to 15 000 wiem 2023 i tutaj tutaj prawda na lata 202 3 i 24 w kwotach 10000 jest 
napisane w moim wniosku bardzo proszę jeszcze raz o odczytanie to wyżej dobrze widzę już 
głosowanie jawne o wprowadzenie zadania w dziale 801 rozdziale 80 101 pod tytułem budowa 
wentylacji i klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach jako zadanie wieloletni e z kwotą 
na 2022 15000 zł oraz na lata 2023 2024 w kwotach 10000 zł Kwota może pochodzić z nowo 
wprowadzony wprowadzonych zadań 20 03 i 0 4 solidarnie jest zmniejszając o 5000 zł każde w 2022 
roku oraz 2023 i 2024 z zadania 1.3 1.1.3 kropka 2.6 g zakup działki i budowę budynku Komunalnego 
proszę o potwierdzenie panią radną Agnieszka Teraz się wszystko zgadza Zarządzam głosowanie 
radny Michał Na ftyński radny Tomasz Henryk Dąbrowski co wpisać do protokołu pani 
przewodnicząca mi teraz się wyświetliło oddałem głos za wyświetliło mi się że okej ale nie wiem co 
się dzieje będziemy zadbamy o pana tablet po sesji w takim razie bo mi się ładuje mi się może trzeba 
odświeżyć tutaj pewnie informatyk mówi że trzeba odświeżyć trwa ładowanie jest napisane w 
aplikacji Wejść jeszcze raz dobrze wobec tego pan Tomasz Henryk Dąbrowski jest za proszę to znaczy 
że jest za bo tutaj widzę że nie nie dobrze im już już jest u pana proszę tak oddajemy 11 będzie w 
wyniku głosowania 11 głosów za 9 przeciw 2 wstrzymujących się 10 głosów 9 przeciw 2 
wstrzymujące się wniosek został przyjęty nie przyjety 10 głosów za przyjęciem wniosku 9 przeciwko 
przyjęciu wniosku wstrzymujące się były dwa wniosek został przyjęty pani przewodnicząca tak ja 
chciałem zwrócić uwagę na błąd w głosowaniu ja wcisnąłem przycisk przeciw a jestem zaliczony do 
głosujących za jest taka możliwość Proszę zobaczyć ten Na tym rozgrzewają się nasze tablety 
Sprawdźmy to ale Tomasz Dąbrowski jest za a pan radny jak zagłosował przeciw reasumpcji nie 
będzie pani mecenasie Panie Mecenasie bardzo proszę o informację no to jeszcze tylko sprzęt radny 
twierdzi że zagłosował przeciw bo w poprzednim głosowaniu pani przewodnicząca w sprawie 
przerwy ja wcisnąłem przeciw ale zostałem zaliczony do wstrzymujących się natomiast tam jakby nie 
już tego nie zgłaszałem teraz po raz kolejny taka sytuacja że co innego wyskakuje niż ja nic ja 
przyciskam może to jest związane z ręcznym z wprowadzaniem głosu pana Tomasza Henryka 
Dąbrowskiego i również Tomasz Dąbrowski jest zaliczany do głosowania może jednak protokolarnie 
dwóch panów jeżeli jest jakiś błąd w głosowaniu w protokole głos będziemy no tak będę prosiła do 
protokołu na ale co zrobimy teraz z tym z tym głosowaniem ponieważ radny Tomasz Dąbrowski 
sprzeciwia się temu żeby jego głos został zaliczony za przyjęciem wniosku panie mecenasie Co należy 
zrobić w tej sytuacji zapewnia pan radny Tomasz Dąbrowski że zaistniał błąd techniczny czy ja bym 
prosił przede wszystkim bo to jakby no nie jest w pierwszej kwestii moja działka w sensie na moją 
odpowiedź trzeba zapytać jak Panów informatyków czy tego typu sytuacja z punktu widzenia czysto 
technicznego mogła zaistnieć że na przykład wcześniejsze gdzieś głosowanie zawisło w systemie pod 
pod kolejne głosowanie podpięło też jest jakieś tam sygnalizowane że pana gdzieś wy rzuciło się 
mamy do czynienia z jakimiś problemami o charakterze technicznym związane z przekazaniem 
głosowania tutaj jakby Jeżeli rzeczywiście pan informatyk potwierdzi że do sytuacji mogło dojść na 
skutek wylogowania się lub jakichś tam innych jeżeli pan potwierdzi że w poprzednim głosowaniu też 
był jakiś błąd No to w mojej ocenie powinno się powtórzyć głosowanie natomiast pytanie do pana 
informatyka czy taka sytuacja w ogóle mogła mieć miejsce Słyszeliście państwo mogłabym Bardzo 



proszę bardzo proszę Pana mogło to nastąpić o ile mogę teraz powiedzieć że by ła niestabilna sieć 
była u pana Tomasza Dabrowskiego ale nie ma to wspólnego nic że tamto głosowanie było na Nie 
system Po prostu przy tym głosowaniu wyraźnie zakwalifikował na tak przyciśnięty na pewno był taki 
przycisk lepiej by było żeby powtórzyć ale mamy tutaj też mamy problem z naszą siecią w ICDS pani e 
wiceprzewodniczący Proszę o informację czy radny Tomasz Dąbrowski który sprzeciwia się takiej 
takiej formie głosowanie głosowania tylko temu wynikowi może oświadczyć do protokołu czy 
Szanowni państwo jak rozumiem przypadku pana bo na razie nie teraz halo Tak słyszę o teraz 
słyszymy się szanowni państwo jak ja zrozumiałem wypowiedź pana informatyka że tak rzeczywiście 
do tego typu nieprawidłowości mogło dojść to jest kwestia odpowiedzi głównie informatyka Jeżeli 
rzeczywiście przyjmiemy że był u pana radnego i jest jakiś problem z połączeniem ja bym 
proponował rzeczywiście przyjąć ten głos po prostu do protokołu ale od tego momentu od tego pana 
radnego przyjmować głosowanie tylko i wyłącznie do protokołu bez systemu teleinformatycznego 
tak żebyśmy nie mieli tego typu tego typu problemów z korzystanie z systemów teleinformatycznych 
w szczególności niestabilności taki ch systemów informatycznych może rodzić powodować pewne 
konsekwencje prawne problemy więc tutaj nawet teraz pan rzeczywiście oświadcza zgodnie z 
oświadczeniem że zagłosował inaczej niż zostało to wyświetlone pan informatyk Potwierdza i że tak 
rzeczywiście na skutek na skutek nie stabilności systemu informatycznego mogło do takiej sytuacji 
dojść proszę o to żeby odebrać od pana głosowanie w formie ustnej czyli jakby zgłoszone do pani 
przewodniczącej do protokołu na ten od tego momentu z uwagi na zgłoszoną ten problem teraz i 
wcześniej już mamy problemy z oddawaniem głosów od pana radnego za każdym razem odbierać 
głosowanie tylko i wyłącznie w formie protokolarnej żebyśmy nie uniknęli jakiekolwiek wątpliwości 
co do prawidłowości przebiegu głosowania mecenasie wobec tego tak przyjmiemy dwóch panów 
Dąbrowskich Tomaszów będzie głosowało wypowiedzią do protokołu natomiast bardzo proszę pana 
Tomasza Dąbrowskiego o oświadczenie do protokołu jakie jakie pan jaki pan oddał głos przeciw pani 
przewodnicząca jestem przeciwny tak w związku z tym w wyniku głosowania są 9 za 9,10 przeciw 
wniosek nie przeszedł przechodzimy do następnego głosowania proszę o odczytanie z mojej strony 
Przepraszam pani przewodnicząca moja prośba do państwa radnych gdyby komukolwiek tego typu 
problemy się zdarzały w szczególności Rozumiem że wniosek pana radnego Skoniecznego w nioski 
pani Agnieszki radnej Agnieszki Zdunek zostały przegłosowane przechodzimy do wniosku trzeciego i 
o odczytanie pani przewodnicząca tylko pani Zdunek majątkowe 90000 środki należy zdjąć tu jest 
błąd środki należy zdjąć z zadania 2019 łamane na 01 zakup działki budowa budynku Komunalnego w 
roku 2023 100000 zł środki należy zdjąć zadania 1.3.2.6 9 nowe zadanie projekt i budowa połączenia 
drogowego od ulicy Łużyckiej do ulicy Wyjątkowej 99000 należy zdjąć z zadania 2019 01 zakup działki 
i budowa budynku Komunalnego Proszę o potwierdzenie wnioskodawcy treści wniosku ja nie wiem 
bo pani powtórzyła 2 razy i na początku było od wyjątkowej także jeszcze raz proszę przeczytać pani 
przewodnicząca jeżeli mogę podpowiedzieć pan radny Skonieczny składał trzy wnioski jedną zmianę 
zadań nazwy zadania tylko i 2 wprowadzające zmiany kwotowe razem trzy wnioski pan Skonieczny 
składał tak rozumiem że teraz Przygotowujemy wniosek pierwszy wniosek pierwszy jest 
wprowadzony poprawnie 2021 11 zmiana nazwy zadania na projekt i budowa połączenia drogowego 
dolnych do ulicy Warszawskiej w rezerwie terenowej od ulicy wyjątkowej do ulicy Strumykowej i tak 
jest w głosowaniach on jest widoczny i on jest mogę to potwierdzić Jeżeli to jest pani 
przewodnicząca podda pod głosowanie teraz jest plan to muszę jednak panie radny tak posłuchać 
głosu pani z biura rady która nam stara się wprowadzić poprawnie No jest stres jest szybko 
dodatkowo jeszcze są techniczne przeszkody kolejne zadanie zaczyna się od projekt wyjątkowej to 
nie jest projekt wyjątkowej tylko projekt i budowa połączenia drogowego od ulicy Łużyckiej do ulicy 
wyjątkowej już czy ta pani prosze głosowanie jawne w sprawie nowe zadanie projekt i budowa 
połączenia drogowego od ulicy Łużyckiej do ulicy wyjątkowej 90000 środki należy zrobić zadania 
2019 przez 01 zakup działki budowa budynku Komunalnego w roku 2023 100000 zł środki należy 
wziąć zadania 1.3.2 6.9 Zakup i budowa budynku Komunalnego na którym jest aktualnie 2200000 na 
tym zadaniu zostawić 2100000 proszę potwierdzenie panie radny potwierdzam Dziękuję pani 
skarbnik tak przystępujemy do głosowania radny Maciej radny Maciej Wroniewski i Radna Zalewska 



w międzyczasie przyjmę treść głosowania od pana Tomasza Henryka Dąbrowskiego wstrzymuje się 
dobrze Proszę otworzyć i sprawdźmy zamykamy głosowanie jeszcze ja pani przewodnicząca czy pana 
Tomasza Tomasza Dąbrowskiego jak jest jaka decyzja przeciw przeciw jest wstrzymuję się i no jest 
błąd techniczny proszę państwa no będziemy w międzyczasie naprawiać bo jest niezgodne z tym co 
pan co pan Dąbrowski powiedział No coś się dzieje A przepraszam pani przewodnicząca po prostu 
może jest za pan Dąbrowski ponownie coś innego się wyświetliło tak ponownie innego się 
wyświetliło pan powiedział że jest za a na tablecie jest wstrzymujący się to ja mam propozycję już nie 
wprowadzać tego zamieszania żeby pan Tomasz Dąbrowski nie głosował na tablecie panie mecenasie 
ja Nie głosuję nie wiem czy Nie nic nie wciskał em Czekałem na głosowanie ustne Zrobimy tak jak 
proponuję bardzo słusznie pan ie mecenasie od dwóch panów Dąbrowskich będę odbierała 
głosowania tak do protokołu żeby nie było tutaj Proszę zamknąć głosowanie 9 przeciw proszę 
państwa stwierdzam że w wyniku 9 głosów za 9 przeciw 3 wstrzymujących się wniosek nie przeszedł 
przechodzimy do wniosku 3 tak niestety Słuchajcie państwo ja nie wiem czy się nie będziemy dzisiaj 
w ogóle albo usuniemy przerwę usterkę albo będę odbierała wszystkie głosowania ustnie do 
protokołu dlatego że to jeśli mogę to jest tak że to jest systemie tak naprawdę później to potem 
podgląd jakby wprowadza w dość duże zamieszanie i bo wtedy trzeba albo to anulować żeby one się 
tam nie pojawiały w systemie ogóle albo niech się pojawiają we właściwy sposób No ja nie znam 
możliwości systemu nie może wisieć inaczej niż rzeczywiście to miało miejsce Przepraszam bardzo 
pani przewodnicząca pan Tomasz Henryk Dąbrowski że się wstrzymuje natomiast nigdzie nie ma 
pana Tomasza Dąbrowskiego na wynikach jest tylko Tomasz Dąbrowski który był przeciw jest jest 
brak głosu Tomasza Henryka Dąbrowskiego to jest na wyniku brak głosu Natomiast Tomasz Henryk 
Dąbrowski wstrzymał się od głosu źle wprowadzone wprowadzono dobrze dobrze podsumujmy to i 
zrobimy proszę państwa Myślę że 10 minut przerwy ja sobie Przygotuj ę listę no i będziemy w takim 
chyba że jest jakaś inna że zostały dwa wnioski także może jesteśmy w stanie zmęczyć jesteśmy w 
stanie zmęczyć ale musimy je zmęczyć prawidłowo naprawdę żeby nie było też później uwag do 
nadzoru wojewody proponuję żebyśmy jednocześnie mówili jak głosujemy to tak będzie chyba od 
razu można będzie zweryfikować czy ktoś poza tymi dwiema osobami ma problem bo to chyba nie 
ma sensu żeby wszyscy odczytywali Proszę pana ma sens żeby było prawidłowo żeby nie było zarzutu 
z pana strony ze strony innych radnych proszę państwa Sprawdźmy kworum to przerwa jest tak czy 
mamy sesję dalej mamy sesję dalej pa nie radny naprawdę proszę o chwilę cierpliwości w wyniku 
głosowania stwierdzam że ten wniosek nie przeszedł jest 9 głosów za 9 przeciw ręcznie to obliczy 
liśmy i wstrzymujące się 3 za chwilę przyjedziemy do wniosku trzeciego ale musimy ustalić 
technicznie tak żeby takich nieporozumień nie było i żeby nie było żadnych zarzutów o 
nieprawidłowym głosowaniu więc albo będziemy głosować usterkę stara się przedyskutować nasz 
obecny informatyk jeżeli nie dojdziemy do porozumienia będę odbierała od państwa będziemy 
głosować ustnie proszę państwa stwierdzimy kworum proszę o włączenie Tomasz Henryk Dąbrowski 
nie wyświetla nam się kworum jestem i się wyświetliło że jest głos oddany Ale to nie ma Nie wiem 
Proszę państwa to coś się dzisiaj są jakieś wady techniczne No dobrze ale na tablecie nie ma kworum 
że wszyscy są obecni czyli to jest prawidłowo no proszę państwa przechodzimy do trzeciego w niosku 
radnego Janusza Sk oniecznego będę odczytywał na tab lecie państwo potwierdzicie inaczej inaczej 
nie widzę możliwości proszę o odczytanie wniosku nowe zadanie projekt i budowa kamienia 
wspinaczkowego tak zwany Builder na działce 43-200 5.5.0 10.200 88 przy ulicy Wiślanej w 
bezpośrednim sąsiedztwie parku przy ulicy Fabrycznej oraz parkingu przy ulicy Wiślanej 10 000 2022 
środki należy zdjąć z 1.3 1.2.3 budowa i modernizacja placu zabaw oraz punktów rekreacyjno-
sportowych 100000 w 2023 roku środki należy zdjąć z 1.3.2 kropka 1 budowa Alei Chopina pani e 
radny Czy potwierdza pan treść wniosku Potwierdzam Dziękuję Zarządzam głosowanie proszę 
powiedzieć jaki głos odda pan Tomasz Henryk Dąbrowski wstrzymuje się wstrzymuję się pan Tomasz 
Dąbrowski Jestem przeciw pani przewodniczącą przeciw Proszę zamknąć głosowanie proszę państwa 
pan pan informatyk mówi że jest wszystko dobrze niemniej jednak ja przeczytam i nie stwierdzam że 
w wyniku głosowania 6 głosów za Pany Bryk Grzegorz Naftyński Michał Salwowski Adam Serzysko 
Jerzy Skonieczny Janusz Zdunek Agnieszka przeciw Cłap ińska Magdalena Dąbrowski Tomasz Etienne 



Marcin Gawron Agnieszka Krogulec Mateusz Lenard Grzegorz Niecikowska Mariola Pszczółkowska 
Maria Wawer Krzysztof Wroniewski Maciej Zalewska Maria wstrzymujących się 4 Astrau Cezary 
Bartoszewski Piotr Dąbrowski Tomasz Zabłocka Łudzeń takie wyniki głosowania państwo uważacie że 
są prawidłowe prawidłowe stwierdzam że wyniku głosowania 6 głosów za 4 przeciw 11 
wstrzymujących się wniosek Nie został przyjęty przechodzimy do wniosku następnego pani Agata z 
biura rady prosi o chwilę o chwilę cierpliwości poprawia wniosek jakieś tam błąd się pojawił zanim go 
odczyta przeredaguje proszę o przeczytanie wniosku panią z biura rady wniosek w sprawie 2021 na 
11 zmiana nazwy zadania na projekt i budowa połączenia drogowego z Łomianek dolnych ulicy 
Warszawskiej w rezerwie terenowej od ulicy wyjątkowej do ulicy Strumykowej panie radny proszę 
potwierdzić Tak aktualnie ten ta nazwa zadania to projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ul 
dojazdowej między ulicą strumykową a warszawską bo państwo radni to jest zmiana zmiana nacisku 
z istniejącego połączenia na nowe Dziękuję tak potwierdzam Dziękuję Dziękuję poproszę o 
głosowanie radny Grzegorz Bryk radny Mateusz Krogulec radna Joanna Zabłocka dobrze Mateusz 
radny Mateusz krogulec jaki wynik głosowania wpisać do protokołu radny Tomasz Henryk Dąbrowski 
Jestem za za Tomasz Dąbrowski Jestem przeciw przeciw w wyniku głosowania 9 głosów za 10 
przeciw 2 wstrzymujących się wniosek Nie został przyjęty Czy są jeszcze jakieś wnioski pana radnego 
Janusza Skoniecznego proszę państwa powinniśmy głosować wnioski radnego Jerzego Serzysko 
przygotowujemy głosowanie i czytam głosowanie jawne w sprawie sfinansowania z zadania Budowa 
budynku Komunalnego środków na zadania własne zarząd ów osiedli bez podania kwoty bez podania 
z jakiego zadania przechodzi do jakiego zadania proszę jeszcze proszę o potwierdzenie pana radnego 
Jerzego Jerzego Serzysko czy dobrze sformułowany wniosek jednak głosujemy tak były zapowiedzi że 
nie będziemy głosować pytanie Jeżeli pan chce wniosek wycofać potwierdzam pani przewodnicząca 
radny Bryk pan Tomasz Henryk Dąbrowski jakie głosowania wstrzymuje się wstrzymuję się Radny 
Tomasz Dąbrowski Jestem przeciw przeciw zamykam głosowanie sprawdzimy czy dobrze dobrze 
stwierdzam że wynik głosowania 8 głosów za 10 przeciw 3 wstrzymujących się wniosek Nie został 
przyjęty do wniosku następnego Bardzo proszę o przeczytanie głosowanie jawne w sprawie 
finansowania ze środków budowy ratusza budowa chodnika dla pieszych i wyremontowanie ulicy 
Łąkowej na odcinku od ulicy brukowej w kierunku rodzinnych ogrodów działkowych radny Jerzy 
Serzysko potwierdza treść wniosku i czy ten wniosek pozostawia czy wycofuje potwierdzam tak 
Zarządzam głosowanie radny Tomasz Henryk Dąbrowski wstrzymuje się radny Tomasz Dąbrowski 
wstrzymuje się zamykam głosowanie sprawdzimy czy panowie tak w wyniku głosowania 8 głosów za 
9 przeciw 4 wstrzymujących się wniosek Nie został przyjęty przechodzimy do kolejnego wniosku 
bardzo proszę o odczytanie wniosku przebudowa ulicy Poniatowskiego z uwzględnieniem chodnika 
ze środków budowa budynku komunalnego pan radny Jerzy Serzysko potwierdza treść wniosku tak 
proszę o włączenie głosowania panelu głosowania radna Agnieszka Zdunek pan Tomasz Henryk 
Dąbrowski jakie głosowanie wstrzy muje się pan Tomasz Dąbrowski wstrzymuję się proszę zamknąć 
głosowanie sprawdzimy panów Dąbrowskich dobrze w wyniku głosowania 8 głosów za 9 przeciw 4 
wstrzymujących się wniosek Nie został przyjęty już są wszystkie wnioski to już są wszystkie wnioski to 
już są proszę państwa wszystkie wnioski związku z tym że wnioski wszystkie zostały przegłosowane 
dyskusja zamknięta przechodzimy do głosowania uchwały Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2022 2030 Kto 
jest za kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosu już już idę radny Grzegorz Lenard Tomasz Tomasz 
Henryk Dąbrowski Jak jestem przeciw jak głosuje przeciw pan Tomasz Henryk Dąbrowski jak głosuje 
przeciw Jestem przeciw pan Tomasz Dąbrowski jestem za nie słychać Jestem za pani przewodnicząca 
Czy pan Tomasz Henryk Dąbrowski słyszy mnie bardzo dobrze słyszę Jestem przeciw to już nie wiem 
co mam zrobić no przeciw jestem widzimy że pan Tomasz Dąbrowski Mówi jednak nie słyszymy 
wyraź nie powiedział em że w ogóle pani przewodnicząca tego co mówicie nie słyszę a słyszą 
państwo radni słyszymy to Tomasz Dąbrowski za Tomasz Henryk Dąbrowski Tomasz Henryk 
Dąbrowski mówi że jest przeciw Tomasz Dąbrowski do protokołu proszę pisać Co Tomasz Dąbrowski 
przecież powiedział że jest przeciw nie mamy wyniku Tomasza Henryka Dąbrowskiego nie no tak się 
nie da jest przeciw nie słyszy Panie radny jakby pan może napisał na czacie tak jak ja to by było już 



bez wątpliwości spróbuję zadzwonić ten sposób się nie da pani nas słyszy pani przewodnicząca chyba 
ma wyłączony mikrofon jak tam słyszy jakiś informatyk To niech by zareagował każdy słyszy tylko 
pani Nie nie Tomasz Dąbrowski jest za przyjęciem Tomasz Henryk Dąbrowski pani słyszy nas w ogóle 
pisze na czacie raczej nie słyszy pani przewodnicząca z tego co widzimy My jego słyszymy tak Hania 
dobrze prawdopodobnie wszyscy słyszą to sprawdzimy dobrze Proszę powiedzieć jak To masz 
Henryk Dąbrowski głosuje i zamknę to głosowanie Jestem przeciw proszę państwa jest jakaś usterka 
ta usterka już wiemy że jest po nas zej stronie pani skarbnik poinformowała że wszyscy wszystko 
słyszą tylko ja nie słyszę nikogo zamkniemy to głosowanie poprawnie wszyscy słyszą tylko my nie 
słyszymy stwierdzam że wyniku głosowania 11 głosów za 7 przeciw 3 głosy wstrzymujące się rada 
podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2022 2030 
zamykam punkt 3 porządku obrad sesji drodzy państwo 15 minut przerwy my musimy zlikwidować 
usterkę tak nie można wprowadzić sesji 15 minut przerwy Szanowni państwo radni wznawiam 
obrady 51 sesji zaczniemy od sprawdzenia kworum Wydaje mi się Mam nadzieję że została Usterka 
naprawiona ona była po naszej stronie tutaj informatyk mówi że błędy techniczne przede wszystkim 
polegały na tym że jest słabe wi-fi no ale cóż sprawdzamy w pierwszej kolejności kworum Radna 
Mariola Niecikowska jest obecna na sesji jest Mateusz Krogulec jestem tylko nie ten przycisk 
przycisnęłam przepraszam Dąbrowski Tomasz Tomasz Henryk Jestem przeciw i nie nie nie jest pan 
obecny na razie jest kworum jestem już jest w porządku Dziękuję bardzo stwierdzam kworum 21 
radnych szanowni państwo radni przechodzimy do punktu drugiego Przechodzimy do punktu 
trzeciego rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej w gminie Łomianki 
przepraszam rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 
2021 przepraszam pań stwa Bardzo przepraszam tu zaistniał incydent o którym trudno mówić i 
faktycznie niepoważni e wyszło jeszcze raz przepraszam Rozumiem że państwo radni wiedzą i 
pamiętają że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zapoznali się z treścią projektu uchwały w 
sprawie uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022 i nie będziemy odczytywać tak jak było 
przegłosowane na początku jednak znamy treść uchwały też znamy treść uchwały regionalnej izby 
obrachunkowej i jak również znamy opinię wszystkich komisji w takim razie otwieram dyskusję Kto z 
państwa radny ch chce zabrać głos Szanowni państwo nie wszyscy słyszą Czy ktoś z państwa radnych 
chciałby zabrać głos w dyskusji Nie widzę wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji nad 
projektem uchwały budżetowej na 2022 rok Zarządzam głosowanie Kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem uchwały kto się wstrzymał Kto jest przeciw wniosków nie będziemy głosować ale wnioski 
już zostały przegłosowane Kto jaki wniosek pan radny w ramach prognozy a teraz chyba są zupełnie 
inne a chciał chce pan radny złożyć wniosek pytałam chce pan radny złożyć wniosek złożyć wniosek 
zawsze pytałam się czy ktoś Już momencik momencik muszę wstrzymać głosowanie proszę państwa 
musimy być skoncentrowani Ja się zapytałam czy jest ktoś czy ktoś z państwa chce zabrać głos 
otwieram otwieram głosowanie zaczyna się dyskusja i później będą uwagi że źle prowadzę sesję 
Proszę być skoncentrowanym i proszę o dyscyplinę jeszcze raz otwieram dyskusję Czy ktoś z państwa 
chce zabrać głos jak zamknę listę i zarządzę głosowanie już nie będziemy wracać do dyskusji Bardzo 
proszę Pan Marcin Etienne rozpoczęło się głosowanie ja na przykład oddałem głos do pana mecenasa 
pytanie czy to nie zostanie podważone otwarcie ponowne dyskusji i też nie chciałbym żeby był 
stworzony jakiś taki precedens może pan prawnik by się pan mecenas wypowiedział czy otwieramy 
dyskusje czy jednak kończymy głosowanie bardzo słuszna uwaga też bym się chciała dowiedzieć 
Pytałam się kilkakrotnie państwa radnych Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji nikt nie odpowiadał 
pytałam 3 razy dyskusję otworzyłam głosowanie lista mówców się pojawia panie mecenasie Proszę 
ostatecznie o decyzję o opinię w tej sprawie byśmy nie popełnili błędu Szanowni państwo nieuwaga 
pana radnego była oczywista no Natomiast ja największy problem tak naprawdę bo z punktu 
widzenia oceny nadzoru prawnego rozstrzygający będzie przebieg ostatecznego głosowania którego 
wynik zostanie ogłoszony przez panią przewodniczącą nie chciałbym aby doszło do takiego 
posądzenia że chcemy blokować jakiekolwiek zmiany czy pani przewodnicząca stara się w jakiś tam 
sposób blokować jakiekolwiek zmiany do projektu jako ten samo głosowanie został o niezakończone 
niektórzy z radnych zdążyli zaczęli oddawać głosy Natomiast tutaj w mojej ocenie jeżeli jakby nie 



doszło do zamknięcia jak by listy głosowania nie doszło do zakończenia tego głosowania w mojej 
ocenie najbardziej jednak chyba rozsądnym i zasadnym żeby nie mieć zarzutu dotyczącego tego że 
uniemożliwiło się radnym bo to też byłby zarzut ewentualnie do nadzoru prawnego radnym 
poddanie pod procedurę pod głosowanie tutaj sytuacji Wydaje mi się że ta Dzisiejsza sytuacja jest na 
tyle no taka dość wyjątkowa także z punktu widzenia tych technicznych problemów które są co 
chwilę że jednak Prosiłbym to jest decyzja pani przewodniczącej W mojej ocenie jednak warto byłoby 
powrócić do tego możliwości zgłaszania przynajmniej trzymanie się tego bardzo sztywno byłoby 
Wydaje mi się że chyba jednak rozwiązaniu jak najbardziej wadliwym wszyscy widzimy że ten system 
w dniu dzisiejszym działa w sposób bardzo bardzo kiepski i dziękuję panie mecenasie podzielę 
podzielę pana opinię i jeszcze raz otwieram listę mówców Szanowni państwo proszę Zgłaszać się do 
dyskusji zgłaszać bo jeśli zamkniemy listę i za rządzimy głosowanie już będzie za późno radny Jerzy 
Serzysko tego chwileczkę chciałem wrócić ponownie do wniosku o środki o przyznanie środków 
zapisanie w budżecie środków dla dla osiedli chciałem zwrócić uwagę że jestem zaskoczony co 
prawda niekoniecznie w prognozie było to głosować jak w przypadku budżetu na przyszły rok 
powinniśmy zwrócić uwagę że wszyscy jesteśmy radnymi z osiedli reprezentujemy osiedla Osiedle 
jak potrzebuje środki są zapisy statutowe w 2 statutach i państwo głosowaniem w WPFie pokazali że 
że prawo można łamać i i super głosować tak jak jest potrzeba i jak jest uzgodnione zaryzykować 
takie stwierdzenie ale w którym miejscu złamaliśmy w prawo pani radny w którym miejscu 
złamaliśmy sesja jest transmitowana sesja jest transmitowana więc jak dla mnie zarzut bezpośrednio 
do mnie skierowany jeszcze raz powiem Statuty osiedli paragraf 12 ustęp drugi statut gminy paragraf 
19 ustęp 2 tak są takie zapisy że te Środki powinny być dzielone wydzielone z budżetów budżetu 
gminy jako wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych osiedla prawda sołectwa to nie 
dotyczy są bogate sołectwa bo mają inne środki i z zewnątrz i dużo wyższe także nie czują tego 
problemu a dla sołectw jest to sprawa istotna dziwię się że przedstawiciele radni głosują przeciwko 
środkom dla głosowali przeciwko środkom dla sołectw także Ponawiam apeluje Bądźmy w porządku 
Dziękuję panie radny tak zgłaszam wniosek o wprowadzenie do budżetu sformułować treść wniosku i 
podyktować wprowadzenie do budżetu i Proszę otworzyć proszę może zrobimy tak że Czy mógłby 
pan napisać pa nie radny na czacie treść wniosku a ja bym poprosiła do dyskusji Następną osobę czy 
czekamy może być może tak może być wobec tego bardzo proszę na czacie lub na mailu do biura 
rady a tymczasem udzielam głosu pani radnej Agnieszce Zdunek radna Agnieszka Zdunek 
przewodniczący Krzysztof Wawer może znowu mnie państwo nie słyszą więc ja bym chciał tutaj 
zauważyć że nawet jak będą zgłaszane wioski i państwo radni zgłaszali i do w pfu i do budżetowej bo 
to jest jedno z drugim się łączy więc uważam że tutaj już nie powinno być żadnych wniosków pani 
przewodnicząca powinna przystąpić bezpośrednio do uchwały budżetowej było już głosowanie 
zaczęte nie powinno się tak robić uważam że to też nie jest w porządku radni mieli będą powtarzać 
te same wnioski i będziemy znowu siedzieć nad tym znowu będzie głosowanie więc uważam pani 
przewodnicząca pani prowadzi ma pa ni prawo jak pani zrobi tak będzie dziękuję Dziękuję bardzo 
panie przewodniczący muszę się w tym momencie nie zgodzić A dlatego że na początku była prośba 
albo sugestia o zamianę albo wspólne omawianie 1 przypomniałam państwu radnym że w tej 
wyjątkowej sytuacji oddzielnie w pierwszej kolejności według zapisów ustawy o finansach 
publicznych omawiamy wieloletnią prognozę finansową a w drugiej kolej ności omawiamy budżet 
tak też się stało zbierałam wnioski do wieloletniej uchwały teraz proszę rozmawiamy wyłącznie o 
uchwale budżetowej pani przewodnicząca Strasznie mi się zawiesza tablet więc nie mogłam w 
odpowiednim czasie dyskusji Przepraszam nie wiem co słychać w ogóle Bo proszę o wyciszenie 
mikrofonu teraz mówi Radna Agnieszka Zdunek Przepraszam ale też te problemy z tabletem 
dotknęły mnie musiałam z komputera na tablet i jeszcze tutaj jest to więc proszę wybaczyć ale nie 
włączam kamerki żeby już nie blokować łącza i właśnie moje pytanie były wnioski głosowane do 
wpfu dobrze tu są jakby podobnej treści więc nie wiem czy mamy je ponownie przegłosowywać moja 
wątpliwość na samym początku Jeśli tak to ja przesłałam je do biura rady No i bardzo bym prosiła 
biuro rady żeby w takim razie po kolei podyktować tam będzie o 1 wniosek o zapewnienie w 
przyszłorocznym budżecie oddzielnych środków ma zadania własne zarządów osiedli tam pani 



skarbnik podnosiła problem że jasne finansowanie ja podałam kwotę 75000 zł żeby zostało 
zabezpieczone w budżecie z Wydział Promocji wydzielone więc też proszę o przygotowanie po 
prostu dla formalności tych wniosków dobrze biuro rady jej ma na piśmie więc jakby nie będzie 
myślę problemu Dziękuję bardzo Radna jeszcze Przepraszam jeszcze chciała pani mówić przepraszam 
już nie już nie dziękuję bardzo dziękuję Tak ja chciałam tylko powiedzieć państwu tak prze 
głosowaliście państwo wnioski prze głosowaliście państwo wpf wnioski dotyczyły zarówno w pfu jaki 
budżetu oprócz wniosku który dotyczy trzeciego wniosku pani radnej Zdunek o radach osiedlowych 
Natomiast pozostałe wnioski dotyczyły zarówno w pfu jak i uchwały budżetowej teraz państwo już 
przegłosowaliście WP jeżeli państwo będziecie głosować po raz kolejny te wnioski i głosowania będą 
inne może się zdarzyć tak że to głosowanie spowoduje że WPF będzie niezgodny z uchwałą 
budżetową więc ja ja myślałam że te wnioski są jeżeli dotyczą w pfu i budżetu są głosowane jako 
WPF i budżet Proszę mieć na uwadze to że może dojść do po głosowaniu do niezgodności z 
uchwalonym WPF dziękuję dziękuję pani Skarbnik jednak będziemy głosować zgodnie z przepisami Ja 
rozumiem wyrażam takie przekonanie że radny pamiętał jak głosował więc może nie zmieni zdania 
Radna Agnieszka Zdunek już mówiła radny Marcin Etienne jeśli można pani przewodnicząca 
Chciałbym odnieść się tylko króciutko do pewnego nadużycia i nadinterpretacji radnego i Jerzego 
Serzysko który powiedział że radni Którzy głosowali przeciw wnioskowi dotyczącemu środków dla 
sołectw i osiedli to są przeciwko tym środkom jest to absolutnie nadużycie i ja Chciałbym tylko 
przypomnieć że była o tym mowa na połączonej komisji technicznej i społecznej akurat w tym 
temacie tych środków i było zapewnienie burmistrza Gawdy że środki te będą dostępne dla tych 
sołectw i osiedli na wyraźną na wyraźne życzenie ich beneficjentów także o tym była bardzo bardzo 
jasno to było powiedziane ponadto jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić ze wszystkich kilkunastu 
sołectw i osiedli chyba jeśli się nie mylę dwa może trzy zabrały głos w sprawie także no to nie jest 
głos w imieniu wszystkich osiedli przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów to tylko tyle dziękuję 
dziękuję pani radny niepotrzebnie wywołuje się tutaj dyskusja bo my rozmawiamy o uchwale w 
sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Łomianki na rok 2022 bardzo proszę nie 
mówimy już pani e Jerzy Serzysko o wniosku o radach osiedlowych poprosił o złożenie złożył pan 
wniosek i ten wniosek będzie głosowany ten wniosek przyjmie rada lub jego nie przyjmuje nie jest to 
miejsce na dysku towanie nad środkami rad osiedlowych i Sołeckich także Przygotowujemy wniosek 
tak Tak dziękuję bardzo tak to jest słuszna uwaga i będę pilnowała Czy są jeszcze jakieś inne wnioski 
lub ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Łomianki 
wyłącznie na temat projektu uchwały Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos bo za chwilę zamknę 
listę mówców nie widzę przechodzimy do głosowania wniosku w kolejności radny Jerzy Serzysko 
następnie Agnieszka Zdunek Bardzo proszę o przygotowanie wniosku będziemy odczytywać pan 
przesłał wniosek pan przesłał radny Jerzy serzysko przesłałem na czacie zawieszony jest Oj to 
wydłuża bardzo ale dobrze on jest krótkie pani radny Proszę przeczytać głośno i będzie pisała pani 
może już bezpośrednio radny będzie dyktowa ł Bardzo proszę radny Jerzy Serzysko powoli On jest 
krótki proszę przedyktować wniosek i zaraz będziemy głosować w 2022 roku ze środków na zadanie 
własne Osiedle zapisami statutu Gminy przepraszam to mamy tak zanotować czy to jest Nie wiem 
można szybciej bardzo proszę mieć też trochę szacunku dla pracownika który już jest zestresowany 
powolutku wnoszę o zapewnienie a może być zapisanie może czy zapisać budżecie 2002 roku 2002 
roku środków na zadania własne na zadania własne zarządów osiedli momencik momencik zarządów 
osiedli zgodnie z zapisami statutu Gminy Łomianki z zapisami statutu Gminy Łomianki i statutów 
osiedli i Statutów osiedli kwota to będzie taka jak jak pani mówiła w dyskusji że nie 5 zł mieszkańca 3 
zł zdaje się jest aktualnie 3 zł to jest 3 zł od mieszkańca tak to dopisujemy bo tak to może kwotę 
napisać 3 zł od mieszkańca już Pani przewodnicząca A może pan radny wskaże skąd zdjąć te środki 
bo co dla mnie ten wniosek jest nie do wykonania chyba że z promocji to jest raczej w promocji 
zarezerwowane powinny być środki na tego typu przedsięwzięcia i działania Proszę wskazać z której 
pozycji generalnie z wydziału promocji Przepraszam panie radny Dział Promocji ma jeszcze paragrafy 
Ja nie jestem upoważniona do tego żeby sama sobie robić zmiany w budżecie projekcie budżetu 
będzie czytany we właściwym momencie jak będzie przygotowany czy czy ja mam jeszcze coś 



dopowiedzieć czy wystarczy to super radna Zdunek tam wymieniała może być tamten tamten 
paragraf w promocji i generalnie z promocji promocji możemy Przepraszam pani radna Zdunek nie 
wymieniała W jakiej pozycji promocji zdjąć środki pani skarbnik odczyta jakie są punkty i wtedy 
będzie można wybrać zaraz już się otworzyło tak dział 24-300 może być 7575 na przykład 24-300 
paragraf 7575 mówię co to za paragraf z którego paragrafu panie radny którego paragrafu panie 
radny Jerzy Serzysko tak 4 300 powiedziałem wyraźnie tak paragraf 4300 dziękuję bardzo Jak pani 
skarbnik pani skarbnik tak pani przewodnicząca dobrze poproszę odczytanie przepraszam Czego 
dotyczy ten paragraf tajemniczy zakup pozostałych usług Czy można jeszcze coś czego dotyczy to 
znaczy jakie to są usługi proszę o zapisanie w budżecie 2022 roku środków na zadania własne 
zarządów osiedli zgodnie z zapisami statutu gminy Łomianki oraz statutu osiedli to jest 3 zł od 
mieszkańca zdjęcie tych środków z paragrafu 4300 panie Jerzy Serzysko Proszę potwierdzić tak 
potwierdzam oczywiście potwierdzam pani skarbnik mogłaby powiedzieć jakie to usługi są panie 
radny niech pan przestrzega procedur Niech pan naciśnie przycisk Proszę o głos w kwestii formalnej 
głosujemy a później przejdziemy do następnej jakby wyczerpiemy głosowania radnego Jerzego 
wnioski radnego a jest tylko 1 to przyjdziemy do wniosku pani Agnieszki Zdunek mam już panel do 
głosowania bardzo proszę Grzegorz Lenard Tomasz Henryk Dąbrowski wstrzymuję się Tomasz 
Dąbrowski Jestem przeciw pani przewodnicząca zamykamy głosowanie sprawdzamy czy się tu jest 
dobrze dobrze stwierdzam że wyniku głosowania 8 głosów za 10 przeciw 3 głosy wstrzymujące się 
wniosek Nie został przyjęty przechodzimy do wniosku radnej Agnieszki Zdunek Bardzo proszę o 
przeczytanie głosowanie o zapewnienie w przyszłorocznym budżecie oddzielnych środków na 
zadania własne zarządów osiedli środki na ten cel należy wyodrębnić wyodrębnić z wydatków na 
promocję kwotę dla poszczególnych osiedli określa burmistrz w zarządzeniu uwzględniając liczbę 
mieszkańców danego osiedla proponuję około 5 zł na jednego mieszkańca około 75000 zł Proszę o 
potwierdzenie treści pani radna Agnieszka Zdunek Czy taką treść wniosku pani zgłosiła tak 
Potwierdzam Dziękuję Zarządzam głosowanie Radna Maria Zalewska radny Janusz Skonieczny Janusz 
Skonieczny Radna Maria Zalewska upewnię się czy państwo mnie słyszycie czy państwo radni słyszą 
mnie tak słyszą tak pani radna Maria Zalewska zagłosuje Mam nadzieję że radny Tomasz Dąbrowski 
Henryk Dąbrowski wstrzymuję się a Tomasz Dąbrowski jestem przeciw pani przewodnicząca przeciw 
radna Maria Zalewska nie oddała głosu w głosowaniu zamykam głosowanie stwierdzam że wynik 
głosowania 8 głosów za 10 głosów przeciw 3 wstrzymujących się wniosek nie został przyjęty 
przechodzimy do kolejnego wniosku i bardzo proszę o odczytanie biuro rady głosowanie w sprawie o 
wprowadzenie zadania w dziale 801 rozdziale 80 101 pod tytułem budowa wentylacji i klimatyzacji w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach jako zadanie wieloletnie z kwotą na 2022 rok 1500 0 zł oraz 
na lata 2023 2024 w kwotach 10000 zł Kwota może pochodzić z nowo wprowadzonych zadań 2022 
020304 solidarnie o 5 tysięcy każdy w 2022 roku oraz muszę poprawić Przepraszam trochę 
cierpliwości pani z biura rady wprowadza pani z biura rady poprawnie wniosek sami państwo 
zauważacie że jeżeli Wnioski są wysyłane do biura rady w ostatniej chwili do pracownika biura rady 
w ostatniej chwili na sesji sesja trwa długo mieszkańcy się martwią denerwują i my tutaj nie 
sprawnie prowadzimy sesję każdy z państwa radnych już wiedział na pewno jaki wniosek chce złożyć 
więc gdyby był wcześniej odpowiednio przygotowany Proszę mi wierzyć biuro przygotowało by panel 
do głosowania byłoby o wiele składniej i wiele bardziej przejrzyście mieszkańcy oglądali by chętnie 
naszą sesję nie byłoby przerw Proszę o przeczytanie wprowadzono głosowanie jawne o 
wprowadzenie zadania w dziale 801 rozdziale 80101 pod tytułem budowa wentylacji i klimatyzacji w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach jego zadanie wieloletnie z kwotą na 2022 rok 15000 zł 2023 
2024 w kwotach 10000 zł Kwota może pochodzić z nowo wprowadzanych zadań 2020 2020 3,4 
solidarnie jest zmniejszająca 5000 każdy w 2022 roku oraz 2023 i 2024 z zadania 1 kropka 3.2.69 
Zakup działki i budowę budynku Komunalnego Przepraszam pani przewodnicząca bo pani Agata już 
teraz pomyliła wnioski do wpf teraz odczytała wniosek do WPF który był już przegłosowany ja nie 
rozumiem dlaczego ten wniosek drugi raz będzie głosowany do wpf przegłosowany czyli to jest 
wniosek pani źle skopiowałam No właśnie to o to chodzi momencik Proszę się nie denerwować damy 
radę Uprzejma prośba wielka do państwa radnych proszę przygotowywać wnioski odpowiednio 



wcześniej i przekazywać się do biura rady będziemy bardziej przygotowani nie będzie nerwowej 
atmosfery a sesja będzie szła sprawniej także to idzie na umęczęnie mieszkańców poczekamy może 
ja odczytam prościej odczytać pani z biura rady bo musi być tak na panelu do głosowania może pani 
po dyktuję inny wniosek o czytamy wniosek inny będzie na panelu i będzie dlatego nieważne 
głosowanie w międzyczasie pani pani skarbnik chciała ja będę miała prośbę do pani radnej Zdunek 
ponieważ wniosek do wpf-u nie przeszedł to prosiła żeby pani radna ten wniosek dotyczący 
wentylacji i klimatyzacji sformułowała tak żeby dotyczył tylko uchwały budżetowej Czyli zadania 
jednorocznego a w trakcie roku budżetowego może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie do WPF 
bo teraz Jeżeli będzie rozbieżność przy tak skonstruowanym wniosku wniosek do uchwały 
budżetowej Ponadto wnoszę o wprowadzenie zadania 800 80 101 budowa wentylacji klimatyzacji w 
szkole podstawowej jako zadanie wieloletnie ja bym poprosiła panią Radną o rozważenie żeby 
wykreślić z tego wniosku słowa jako zadanie wieloletnie żeby wyprowadzić tylko w związku z tym że 
WPF jest uchwalony żeby wprowadzić to jako zadanie jednoroczne Dziękuję bardzo dziękuję za 
sugestie Oczywiście nie ma problemu przychylam cię proszę wykreślić te zadanie wieloletnie już jest 
czujność pani skarbnik nieoceniona już jest poprawną poprawiony Bardzo proszę o odczytanie 
wniosku głosowanie jawne w sprawie Ponadto wnoszę o wprowadzenie zadania w dziale 801 
rozdziale 80 101 pod tytułem budowa wentylacji klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Łomiankach z kwotą na 2022 rok 1500 0 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie 
prac kwota powinna pochodzić z nowo wprowadzonych zadań 2022 przez 020304 solidarnie 
zmniejszająca 5000 każde treść wniosku odpowiada treści który radna zgłasza tak odpowiada 
Dziękuję bardzo włączamy panel do głosowania i Zarządzam głosowanie Tomasz Henryk Dąbrowski 
jestem za Tomasz Dąbrowski Jestem przeciw pani przewodnicząca zamykamy stwierdzam że wyniku 
głosowania 10 głosów za 10 przeciw 2 wstrzymujących się wniosek nie został przez radę przyjęty 
głosowanie pani radna Agnieszka Zdunek wniosek dotyczący ulicy żywicznej to jest wniosek do WPF 
czy wniosek do uchwały budżetowej pani przewodnicząca wniosek dotyczący ulicy Żywiczna jest do 
wf-u i do uchwały budżetowej rozumiem głosujemy czy jest formalnie poprawnie Ja się nie 
wypowiadam Jaka jest forma niepoprawna dobrze dobrze dobrze proszę przygotować wniosek i 
czytamy pani skarbnik chyba chce zabrać głos pani skarbnik tak Proszę państwa ja chciałam tylko 
Zwrócić uwagę na to że zarówno zadanie rozbudowa ulicy żywicznej budowa rynku Miejskiego wraz z 
Ratuszem przebudowa ulicy Bołtucia te zadania są ujęte również jako przedsięwzięcia WP F I jeżeli 
ten wniosek uzyska większość za będziemy mieli niezgodny WPF z uchwałą budżetową Dziękuję 
bardzo dziękuję przystępujemy przeczytamy proszę odczytać głosowanie w sprawie zwiększyć kwotę 
na zadanie 2021 /34 dział 600 rozdział 616 paragraf 6050 pod tytułem rozbudowa ulicy żywicznej do 
kwoty 470 000 zadanie to należy sfinansować poprzez zdjęcie kwoty 120000 z zadania 2015 na 44 
dział 750 rozdział 750 23 budowa rynku Miejskiego wraz z Ratuszem oraz zadania 20 21/01 
przebudowa ulicy Bołtucia 350 000 zł pani radna Agnieszka Zdunek Proszę potwierdzić wniosek 
Potwierdzam Dziękuję proszę włączyć panel do głosowania i głosujemy Przepraszam pani radna 
chyba zapomniała że tam uzgodniliśmy zwiększamy do kwoty 480 bo 10000 jest tak myślałam że tak 
przeczytała pani 480 No nie można poprawić w panelu nie nie możemy edytować związku z tym 
Poprawimy to proszę zdjąć głosowanie zmienimy z 470 na 480 na Proponuję że żeby była może 
czytelni ej to że zwiększyć o kwotę 470 i tylko zwiększyć o kwotę a nie do kwoty i wtedy już nie tego 
480 tylko o kwotę 470 i wtedy na zadaniu będzie 480 może w ten sposób łatwiej będzie to już jak 
decyzja pani radnej już poprawia pani jak wygodniej paniom z biura rady no bo jakby Meritum jest 
takie same głosujemy Proszę pani Joanna Zabłocka Łudzeń jaki wynik głosowania pan Tomasz Henryk 
Dąbrowski wstrzymuję się Tomasz Dąbrowski pani przewodnicząca Jestem przeciw zamykam 
głosowanie stwierdzam że wyniku głosowania 8 za 9 przeciw 4 wstrzymujących się rada wniosku nie 
przyjęła Dziękuję Czy są jeszcze jakieś wnioski pani radnej Agnieszki Zdunek to już wszystkie wnioski 
pani radnej Agnieszki Zdunek wobec tego przychodzimy do głosowania uchwał y Kto z państwa 
radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwał y budżetowej gminy Łomianki na rok 2022 
halo to nie można złożyć już wniosku chyba mówiłam panu wie pan co pan chyba śpi przepraszam no 
nie nie chcę być niegrzeczna rozmawialiśmy o tym była Dyskusja na temat Bardzo proszę Proszę 



pana głosujemy Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Łomianki na rok 2022 jest za kto przeciw kto się wstrzymał od głosu przyjmujemy uchwałę 
budżetową znaczy projekt radny Adam Salwowski radny Adam Salwowski Jaki jest wynik Jaki głos 
oddaje głos pan Tomasz Henryk Dąbrowski przeciw przeciw jaki pan Tomasz Dąbrowski jestem za 
zamykam głosowanie stwierdzam że wyniku głosowania 11 głosów za 7 przeciw 3 głosy 
wstrzymujące się rada podjęła w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022 
zamykam punkt trzeci porządku obrad sesji przechodzimy do punktu 4 wobec wyczerpania porządku 
obrad zamykam 51 sesję Rady Miejskiej w Łomiankach Informuję że kolejna sesja zaplanowana jest 
na 27 Stycznia Bardzo się cieszę że rada przyjęła swój własny budżet na rok 2022 a nie oddała 
ustalenia budżetu gminy Regionalnej Izbie obrachunkowej bardzo za tą decyzję wszystkim radnym 
Dziękuję nie widzę pani przewodnicząca Czy mogę dwa słowa W Nowym Roku 2022 Życzę państwu 
radnym i mieszkańcom ciepła w duszy energii do działania uśmiechu na co dzień Niech ten rok 
będzie lepszy od tego który był i jeszcze zanim podziękuję za sesję pani burmistrz Szanowni państwo 
ja w krótkich słowach z ogromnym podziękowaniem za rozsądne głosowanie Ja wiem że budżet nie 
jest skrojony na miarę marzeń żadnego z nas ani państwa radnych ani ani ani naszych urzędowych 
Niemniej jednak skrojenie 57 milionów z oczekiwań na 22 rok wymagało od dosyć duży cięć jestem 
przekonana że jesteśmy w stanie dojść do porozumienia przy pracach nad budżetem w marcu 
zapraszam państwa do współpracy Niemniej jednak Chciałabym tutaj zwrócić Uwagę jednemu z 
radnych oskarżył mnie o kupowanie głosów Bardzo prosiłabym o absolutne ograniczenie tego typu 
zarzutów bo one są nieprawdziwe a drugie co mnie zaskoczyło jeden z radnych który był przeci w 
który doprowadzał do destrukcji i to przez cały miesiąc pracy zagłosował za jest to dla mnie Co 
prawda niezrozumiały jednak okej skoro decyzję Podjął ale radnego Naftyńskiego prosiłabym o nie 
rzuca moją stronę całej reszcie rady że zagłosowali zarówno w grudniu za budżetem do projektu 
budżetu teraz radnym że się wstrzymali przeciwko jakby decyzji przeciwnej jestem ogromnie 
wdzięczna Szanowni państwo mieszkańcy działaj 2022 roku na rzecz naszej gminy dziękuję Niech ten 
będzie lepszy od poprzedniego wszystkim państwu serdecznie dziękuję za uwagę Ja również 
serdecznie państwu Dziękuję serdecznie dziękuję do zobaczenia ja dziękuję że mogłem się 
wypowiedzi eć bardzo dziękuję wszystkim serdecznie przewodniczącej również bardzo proszę 
Dziękuję dobranoc wypowiedzieć się po dyskusji  
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