
 

Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.6.2022 

 

Protokół nr LVI/2022 

Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

LVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła się dnia 28 kwietnia 2022 roku  

o godz. 16:00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego  

w Łomiankach przy ul. Staszica 2. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Łomiankach Maria Pszczółkowska. Przewodnicząca poinformowała, że Sesja Rady Miejskiej 

została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady 

Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały 

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

Ad pkt 1 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska otworzyła LVI/2022 Sesję Rady 

Miejskiej w Łomiankach.  

Powitała Radnych, Burmistrza, Panią Skarbnik, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich, 

Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Pracowników Urzędu, przedstawicieli prasy, Mieszkańców 

obecnych na sesji i obecnych przed monitorami komputerów 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, dodała,  

że w związku z RODO udział w Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach wiąże się z przetwarzaniem danych 

osobowych w zakresie wizerunku lub głosu w przypadku wystąpień publicznych, oświadczyła, że pełny 

tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na drzwiach wejściowych auli widowiskowej.  

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

podejmowania prawomocnych uchwał. 



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

pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji została opublikowana  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach.  

 

Radna Magdalena Cłapińska poinformowała, że zakończył się cykl spotkań „Możesz na mnie liczyć”  

w Centrum Kultury. Podziękowała przy tym za pomoc Pani Burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak 

oraz Sołtys wsi Sadowej Alicji Siemianowskiej-Woźniak. 

 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak poinformowała o autopoprawce do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022-2030 oraz 
o autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 
2022, które omówi Pani Skarbnik Hanna Dąbrowska. Dodatkowo poprosiła radnych o wsparcie przy 
głosowaniu o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 4 tj. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia „Budowa 
nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach” w formule partnerstwa publiczno – 
prywatnego. Poprosiła o zwołanie wspólnego posiedzenie wszystkich komisji i jeszcze raz 
omówienie powyższego projektu uchwały. 

 

Następnie Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 2022 -2030. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2022. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 
zmierzających do realizacji przedsięwzięcia „Budowa nowej siedziby Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla Gminy Łomianki”. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomianki. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 
2022 rok.   



9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako 

Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, 

zmienionej Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 

roku, następnie zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 21 maja 2015 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/246/2020 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2022. 

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

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady 

Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej  

w Łomiankach do Rady Oświatowej. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej  

w Łomiankach do Rady Oświatowej. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowej szkoły podstawowej  

w Łomiankach Dolnych” w formule partnerstwa prywatno – publicznego 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 
zmierzających do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowego przedszkola 
Łomiankach” w formule partnerstwa prywatno – publicznego. 

18. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 



20. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

21. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Radny Michał Naftyński odczytał rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Oświatowej  
w Łomiankach i złożył ją na piśmie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łomiankach.  

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 14 oraz pkt 15.  

Radca Prawny poinformował, że w związku ze złożoną rezygnacją radnego Naftyńskiego  
z funkcji Przewodniczącego Rady Oświatowej nie trzeba procedować projektów uchwał  
w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Łomiankach do Rady Oświatowej oraz 
projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Łomiankach do Rady 
Oświatowej. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że podpisała protokół z LV Sesji Rady Miejskiej i do 
protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. Dodała, że protokół i transkrypcja z LV Sesji Rady 
Miejskiej został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Łomiankach. 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXII/200/20201 z 27 lutego 2020 w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że projekt uchwały nie został przekazany do 
zaopiniowania ani nie będzie procedowany na dzisiejszej Sesji, ponieważ został przekazany 
przez radnego w dniu dzisiejszym w godzinach porannych. Projekt dopiero zostanie przesłany 
do zaopiniowania i zostanie nadany odpowiedni bieg i może być procedowany w innym 
terminie.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 4 tj: 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających 
do realizacji przedsięwzięcia „Budowa nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach”  
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 
Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za;  
4 przeciw; 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych) Rada przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad pkt 4. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 14 tj: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej  

w Łomiankach do Rady Oświatowej oraz pkt 15 tj: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

                                                 
 



wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Łomiankach do Rady Oświatowej. 

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

0 przeciw; 1 wstrzymujący się, 2 nieobecnych) Rada przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad pkt 14 i pkt 15. 

Godz. 16:31 
Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

Ad pkt 2 oraz Ad pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki 

na lata 2022-2030. 

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

rok 2022. 

Skarbnik Hanna Dąbrowska omówiła projekty uchwał. 

Członek Komisji Budżetowej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 

2022-2030. 

Członek Komisji Budżetowej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Janusz Skonieczny, Skarbnik Hanna Dąbrowska, Burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Radosław Nowak. 

Przewodnicząca RM ogłosiła 10 minut przerwy. 

Po przerwie obrady zostały wznowione. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Janusz Skonieczny, Przewodnicząca RM Maria Pszczółkowska, Skarbnik Hanna 
Dąbrowska, radny Jerzy Serzysko, Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

Radny Janusz Skonieczny zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad 2 tj. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki 



na lata 2022-2030 oraz pkt 3 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 2 tj. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki 

na lata 2022-2030 oraz pkt 3 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za;  

12 przeciw; 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych) Rada  nie przyjęła wniosku o zdjęcie z 

porządku obrad pkt 2 oraz pkt 3. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 -2030. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za;  
6 przeciw; 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 -2030. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022. 
Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za;  
5 przeciw; 1 wstrzymujący się, 2 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian  
w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022. 

Godz. 17:26 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 oraz 3 porządku obrad.  

Ad pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian 
klimatu dla Gminy Łomianki”. 

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej Aleksandra 
Jankowska oraz przedstawiciel firmy Lemitor z Wrocławia omówiły projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji w 
sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Jerzy Serzysko, radny Marcin Etienne, radny Janusz Skonieczny.  

Na pytania odpowiedzieli przedstawiciele firmy Lemitor 



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”. 
Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (12 głosów za;  
0 przeciw; 7 wstrzymujących się, 2 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”. 

Godz. 17:39 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 4 porządku obrad. 

Ad pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej. 

Joanna Kołodziejska podinspektor ds. komunalnych Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej omówiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji  
w sprawie projektu uchwały zasad polityki czynszowej. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały 

w sprawie zasad polityki czynszowej. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (17 głosów za;  

0 przeciw; 1 wstrzymujący się, 1 brak głosu, 2 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie 

zasad polityki czynszowej. 

Godz. 17:42 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 5 porządku obrad. 

Ad pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomianki. 

Joanna Kołodziejska podinspektor ds. komunalnych Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej omówiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji w 
sprawie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Łomianki. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Łomianki. 
Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za;  
0 przeciw; 1 wstrzymujący się, 2 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomianki. 



Godz. 17:45 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 6 porządku obrad. 

Ad pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 2022 
rok.   

Daniel Jaszczuk p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówił projekt 
uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji  
w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 2022 
rok.   

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Agnieszka Zdunek, radny Marcin Etienne. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 2022 rok.   

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za;  
1 przeciw; 4 wstrzymujące się, 2 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łomianki na 2022 rok.   

Godz. 17:51 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 7 porządku obrad. 

Ad pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, zmienionej Uchwałą  

Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 roku, następnie zmienionej 

Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015 roku oraz Uchwałą 

Nr XXVII/246/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020. 

17:53 obrady opuścił radny Tomasz Dąbrowski. 



Monika Jakubiak-Rososzczuk Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji  

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, zmienionej Uchwałą  

Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 roku, następnie zmienionej 

Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015 roku oraz Uchwałą 

Nr XXVII/246/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Adam Salwowski, radny Janusz Skonieczny, radny Michał Naftyński, radny Jerzy 
Serzysko. 

Na pytania radnych odpowiedzi udzielili: radca prawny, Monika Jakubiak-Rososzczuk 
Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
Burmistrz Łomianek.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego 

jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, 

zmienionej Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 roku, 

następnie zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 

2015 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/246/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 

2020. 

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

8 przeciw; 3 wstrzymujące się, 1 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada nie podjęła uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 

roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Między Wisłą a 

Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007- 2013, zmienionej Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 roku, następnie zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady 



Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/246/2020 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020. 

Godz. 18:09 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 8 porządku obrad. 

Ad pkt 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Monika Jakubiak-Rososzczuk Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej 

omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji  

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (15 głosów za; 0 przeciw; 2 

wstrzymujące się, 1 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Godz. 18:12 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 9 porządku obrad. 

Ad pkt 10 oraz Ad pkt 11 

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

Piotra Kowalski Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i 
Zagospodarowania Przestrzennego omówił projekty uchwał. 

Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił pozytywną opinię komisji  

w sprawie dwóch projektó uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki. 

W dyskusji wzięli udział: 



Radny Michał Naftyński zaproponował aby zmieniono nazwę ulicy z Mlecznej Drogi na ulicę 
Drogi Mlecznej z uwagi na to iż Galaktyka nazywa się Galaktyka Droga Mleczna. Pani Burmistrz 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak oświadczyła, że autopoprawką wprowadzi tą zmianę. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy w gminie Łomianki. (ul. Różana) 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 0 przeciw; 0 

wstrzymujących się, 0 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania 

nazwy ulicy w gminie Łomianki. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy w gminie Łomianki z autopoprawką (ul. Drogi Mlecznej) 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (18 głosów za; 0 przeciw; 0 

wstrzymujących się, 0 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania 

nazwy ulicy w gminie Łomianki. 

Godz. 18:22 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 10 oraz 11 porządku obrad. 

Ad pkt 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej 

przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Wawer przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Etienne przedstawił pozytywną opinię komisji  

w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 

roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Adam Slwowski, na pytania odpowiedział radca prawny. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 



Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 głosów za; 0 przeciw; 4 

wstrzymujące się, 0 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

Godz. 18:30 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 12 porządku obrad. 

Ad pkt 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających 

do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowej szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych”  

w formule partnerstwa prywatno – publicznego 

Radny Janusz Skonieczny przedstawił projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Technicznej Jerzy Serzysko przedstawił stanowisko komisji  

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia 

“budowa nowej szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych” w formule partnerstwa 

prywatno – publicznego, o skierowanie tego projektu uchwały do prac w komisjach. 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, radny Marcin Etienne, Przewodnicząca 

Maria Pszczółkowska, radny Janusz Skonieczny 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 

13 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 

realizacji przedsięwzięcia “budowa nowej szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych” w 

formule partnerstwa prywatno – publicznego i skierowanie do dalszych prac w komisjach. 

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 

14 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowego przedszkola Łomiankach” w 

formule partnerstwa prywatno – publicznego i skierowanie tego projektu uchwały do prac  

w komisjach. 



Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 13 - 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji 

przedsięwzięcia “budowa nowej szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych” w formule 

partnerstwa prywatno – publicznego i skierowanie do dalszych prac w komisjach. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 7 przeciw; 0 

wstrzymujących się, 0 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia  

z porządku obrad punktu 13 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowej szkoły podstawowej  

w Łomiankach Dolnych” w formule partnerstwa prywatno – publicznego i skierowanie do 

dalszych prac w komisjach. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 14 - 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających 

do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowego przedszkola Łomiankach” w formule 

partnerstwa prywatno – publicznego i skierowanie tego projektu uchwały do prac w 

komisjach. 

 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (11 głosów za; 7 przeciw; 0 

wstrzymujących się, 0 brak głosu, 3 nieobecnych) Rada przyjęła wniosek głosowanie w sprawie 

zdjęcia z porządku obrad punktu 14 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia “budowa nowego 

przedszkola Łomiankach” w formule partnerstwa prywatno – publicznego i skierowanie tego 

projektu uchwały do prac w komisjach. 

Godz. 18:44 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 13 oraz 14 porządku obrad. 

Ad pkt 15 

Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

Sołtys wsi Sadowa Alicja Siemianowska-Woźniak, Sołtys sołectwa Kiełpin Paweł Stasiak 

poruszył kwestie placów zabaw i ich modernizację. Kolejną sprawą jaką poruszył to inwestycje 

miejskie, następny temat dotyczył terenu, który gmina kupiła obok pl. zabaw w Kiełpinie. Pani 



Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak poprosiła Sołtysa Pawła Stasiaka o przesłanie 

wszystkich pytań na piśmie celem udzielenia odpowiedzi. Mieszkaniec Łomianek zapytał czy 

w tym roku będzie rekonstrukcja bitwy i poprosił o to aby nie było wybuchów z uwagi na gości 

z Ukrainy. Pani Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak odpowiedziała, że w tym roku 

rekonstrukcji nie będzie. 

Przedstawiciel Partii Korwin poprosił radnych o napisanie interpelacji odnośnie: co dalej się 

dzieję z działką w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 332 oraz o napisanie interpelację  

w sprawie równania dróg w Dziekanowie Polskim. 

Godz. 19:00 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 15 porządku obrad. 

Ad pkt 16 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

Radna Magdalena Cłapińska zwróciła się z prośbą o spotkanie w sprawie poprawy stanu boiska 

przy szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach. 

Radny Janusz Skonieczny poruszył temat monitorowania inwestycji drogowych i równania 

dróg w gminie Łomianki. 

Radna Agnieszka Zdunek zadała pytanie dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych  

w ul. Partyzantów. 

Radny Michał Naftyński poruszył temat nieinformowania radnych i Rady Oświatowej o 

spotkaniach  dotyczących oświaty. Odniósł się do prowadzenia Sesji Rady Miejskiej przez Panią 

Przewodniczącą. 

Radny Adam Salwowski zadał pytanie dotyczące równania i łatania dziur w ul. Poziomkowej, 

poprosił o załatanie dziur na ul. Wędkarskiej, zadał pytania dotyczące kontroli w spółce ZWiK 

w Łomiankach. 

Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń zadała pytanie dotyczące kąciaka rekreacyjno-grillowego na 

osiedlu Równoległa oraz radiowęzła w szkołach, przy ul. Staszica i przy ul. Partyzantów. 



Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak poprosiła aby radni przesłali swoje 

pytania, wnioski i interpelacje na piśmie, aby można było precyzyjnie odpowiedzieć. Tego 

samego tyczyło się sołtysa sołectwa Kiełpina i przedstawiciela partii Korwin.   

Radny Janusz Skonieczny poruszył temat Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, zadał 

pytanie dotyczące daty wyremontowania ul. Strumykowej. Radny Skonieczny zwrócił uwagę, 

że wielu deweloperów na terenie Łomianek zostawia nieporządek wokół swoich inwestycji. 

Radny Michał Naftyński zadał pytania dotyczące Liceum, które przejęła gmina Łomianki.  

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak poprosiła aby radni przesłali swoje 

pytania, wnioski i interpelacje na piśmie. 

Godz. 19:49 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 15 porządku obrad. 

Ad pkt 16 

Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca poinformowała, że informacje z pracy Przewodniczącej zostały przekazane na 

skrzynki elektroniczne radnych. 

 

Godz. 19:50 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 16 porządku obrad.  

Ad pkt 17 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że wobec wyczerpanie porządku obrad zamyka 56 

sesję Rady Miejskiej w Łomiankach i przypomina, że kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 

19 maja 2022 r. 

 

 

Przygotował(a): Magdalena Kowalska 

 
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 
Proszę o uruchomienie systemu eSesja i włączenie przycisku kworum, który potwierdzi obecność 
radnych na sesji. Radny Naftyński, radny Bartoszewski radna Agnieszka Zdunek. Witam przybyłych na 
dzisiejszą sesję radnych. Panią skarbnik, sekretarza, przewodniczących rad osiedli i rad sołeckich, 
zarządu osiedli i rad sołeckich, dyrektorów jednostek organizacyjnych i jednostki kultury, 
pracowników urzędu, przedstawicieli prasy, mieszkańców tu obecnych, a także wszystkich państwa 
obecnych przed monitorami komputerów oglądających nas dzięki transmisji dostępnej na stronie 
internetowej www.lomianki.pl. Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady 
sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, 
że w związku z RODO udział w sesji Rady Miejskiej w Łomiankach wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych w zakresie wizerunku lub głosu w przypadku wystąpień publicznych. Pełny ekran, tekst 
klauzuli informacyjnej znajduje się na drzwiach wejściowych sali widowiskowej. Szanowni państwo 
uprzejmie informuję, że do systemu zalogowało się i swoją obecność potwierdziło 17 radnych w 
związku z tym jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że 
zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad został przesłany państwu radnym pocztą 
elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji opublikowana została w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Szanowni państwo 
zanim przejdziemy do porządku obrad chciała zabrać głos pani radna króciutko radna Magda 
Cłapińska i pani burmistrz, ale pani burmistrz proszę pozwolić króciutko pani radnej Cłapińskiej.   
Kolejny mówca 
Bardzo dziękuję i witam wszystkich bardzo serdecznie. W związku z tym, że wczoraj zakończyliśmy 
cykl spotkań 'Możesz na mnie liczyć' w Centrum Kultury w Łomiankach cykl spotkań grupy wsparcia. 
Nie każdy mógł być obecny i mieliśmy takie małe podsumowanie i podziękowania. Z tego miejsca 
bardzo chciałabym podziękować pani burmistrz za zielone światło i że mogliśmy w gminnym ośrodku 
centrum kultury zorganizować te spotkania oraz pani sołtys Alicji Siemianowskiej za koordynację 
akcji Ciasto, która bardzo nam pomogła umilić spotkania i troszeczkę pomóc zmienić format na 
trochę bardziej przyjemniejszy. Bardzo dziękuję wam.   
Kolejny mówca 
Bardzo proszę pani burmistrz chciała coś powiedzieć przed odczytaniem porządku obrad.   
Kolejny mówca 
Tak szanowni państwo. Dwie sprawy. Pierwsza to za chwilkę będzie informacja przy budżecie, bo jest 
jedna mała autopoprawka. Jak zwykle dzisiaj dostaliśmy dopiero pewne informacje i stąd tak późne 
zmiany, ale o wszystkim państwo się dowiecie. Nie są to istotne zmiany, ale trzeba je wprowadzić, a 
druga prośba do państwa, żebyście poparli moją prośbę i zagłosowali za zdjęciem punktu czwartego 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
realizacji przedsięwzięcia budowa nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego, bo w tym tygodniu doszłam do wniosku, że jeszcze 
potrzebujecie państwo kilku spotkań i mam pewne propozycje i chciałabym poprosić 
przewodniczących wszystkich komisji i przewodniczącą rady miejskiej o zwołanie po majówce 
spotkania wspólnego i ustalenia działań jeszcze raz i ponowny raz wyjaśniający na czym polega 
konieczność wybudowania ratusza w Łomiankach jeszcze w roku, rozpoczęcie procedury budowania 
ratusza dla mieszkańców i usprawniający pracę urzędu miejskiego, żeby tego nie odkładać, ale to 
chciałabym jeszcze porozmawiać z państwem na wspólnych komisjach, bo rozumiem z wpisów 
Facebook-owych na portalach społecznościowych i w rozmowach bezpośrednich, że nie do końca 
państwo rozumiecie tę potrzebę, więc ja jestem jak najbardziej otwarta z naszymi pracownikami 
urzędu miejskiego i dyrektorami placówek podległych na jeszcze rozmowy z państwem, więc tutaj 
poprosiłabym o zaakceptowanie mojej prośby i zdjęcie tego punktu z porządku obrad, dziękuję.   
Kolejny mówca 
Dziękuję pani burmistrz. Zatem przechodzimy dalej. Wprowadzimy jeszcze dwa projekty uchwał, 
które zostały państwu przekazane i były również opiniowane na komisji technicznej i przeczytam 
porządek obrad sesji. 2 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 



finansowej gminy Łomianki na lata 2020- 2030, 3 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej gminy Łomianki na rok 2022, 4 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia budowa nowej 
siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach w formule partnerstwo publiczno-prywatne to będziemy 
głosowaniem zdejmować, jeżeli państwo radni tak zdecydują. 5 rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie przyjęcia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu w gminie Łomianki. 6 rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej. 7 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łomianki. 8 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomianki w roku 2022. 9 rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/29/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 
marca 2011 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Między Wisłą a 
Kampinosem działającego jako lokalna grupa działania w ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 10/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 
2011 roku następnie zmienionej uchwałą nr 7/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 
2015 roku oraz uchwały nr 27/246/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020 roku. 
10 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. 11 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy gminy Łomianki. 12 rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy gminy Łomianki. 13 rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 10/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 14 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Łomiankach do Rady Oświatowej. 15 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
10/64/2019 Rady Miejskiej w z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej 
działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 16 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia budowa nowej 
szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych w formule partnersko- prywatno- publicznego. 17 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
realizacji przedsięwzięcia budowa nowego przedszkola w Łomiankach w formule partnersko -
prywatno- publicznego. 18 wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 19 interpelacje, zapytania i 
wolne wnioski. 20 informacja przewodniczącej Rady Miejskiej w Łomiankach. 21 zamknięcie obrad 
sesji. Czy oprócz wniosku, który złożyła pani burmistrz są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? 
Proszę bardzo radny Michał Natyński.   
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, ja chciałem złożyć rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Oświatowej. 
Myślę, że to może być element, który jakoś tam wpłynie na dzisiejszą sesję. Może niektóry punkt 
wypadnie. Czy mogę przeczytać pani przewodnicząca?   
Kolejny mówca 
Treść rezygnacji? Proszę.   
Kolejny mówca 
Szanowni państwo radni, gdy w październiku 2019 roku rozpoczynałem moją pracę w Radzie 
Oświatowej utworzonej przy Radzie Miasta Łomianki byłem pewny optymizmu i motywacji do 
działania. W tajnym głosowaniu członkowie rady wybrali mnie na swojego przewodniczącego. 
Niestety przez dwa i pół roku mój optymizm stopniał, a motywacja do działania znacząco się 
skurczyła. Przez dwa i pół roku bardzo dużo nauczyłem się o oświacie w naszej gminie i zrozumiałem 
dlaczego z edukacją w Polsce jest tak źle, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Trawiąca 
edukację biurokracja i gąszcz przepisów sprawiają, że wszystko wydaje się niemożliwe do wykonania 
i nierealne. Należy zadać sobie pytanie jaką funkcję ma pełnić Rada Oświatowa. W założeniu ma ona 
jedną funkcję. Badanie potrzeb oświatowych na obszarze gminy Łomianki oraz przygotowywanie 
projektów i zaspokajania, a w szczególności realizowaną przez wprowadzanie politykę oświatową, 



wypracowywanie polityki oświatowej oraz opiniowanie projektu zmian strukturalnych w sferze 
edukacji, wypracowanie gminnych programów w zakresie oświaty, opiniowanie budżetu gminy 
Łomianki w części dotyczącej wydatków na oświatę, opiniowanie projektów sieci publicznych szkół 
przedszkoli, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty i 
wyrażania opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty. Niestety w praktyce rola Rady 
Oświatowej została zmarginalizowana i obecnie rada nie pełni żadnych istotnych funkcji w oświacie 
gminy. Rada Oświatowa wyłącznie rozmywa odpowiedzialność za decyzje w tej kwestii. Pani 
burmistrz posiada podległe jej struktury zarządzające oświatą w postaci referatu, którym zarządza 
pani naczelnik Jadwiga Idziaszek. Niestety konstrukcja uchwały o powołaniu Rado Oświatowej 
powoduje, że zasiadają w niej osoby pozostające w relacjach podległości służbowej względem pani 
burmistrz. Pani naczelnik wydziału oświaty, pani dyrektor ICDS-u, pani dyrektor szkoły nr 2 w 
Dąbrowie i pani dyrektor przedszkola w Dziekanowie Leśnym. Co do pozostałych osób nie mam 
informacji czy pozostają w jakikolwiek relacjach z Urzędem Miasta. Rada Oświatowa jest izolowana 
od większości informacji dotyczących tego co dzieje się w gminnej oświacie. Nie zostaliśmy 
poinformowani o odejściu dyrektora szkoły podstawowej nr 3 i wyborze nowego. Nie 
poinformowano Rady Oświatowej o procesie wyboru dyrektora szkoły podstawowej w Sadowej. Nie 
byliśmy informowani o sytuacjach oświaty podczas pandemii i nie zostaliśmy poinformowani o 
jakichkolwiek działaniach związanych z uczniami uchodźcami obecnie. Nie włączono nas w proces 
przejmowania Liceum Ogólnokształcącego, nie jesteśmy zapraszani do procesu planowania nowych 
szkół w gminie. Szkoła, która w tej chwili jest planowana w Łomiankach Dolnych również jakby nie 
była konsultowana z Radą Oświatową. Wielokrotne moje prośby o informowaniu Rady Oświatowej o 
tym co dzieje się w oświacie pozostawały bez echa. Sytuacja w Radzie Oświatowej jest podobna do 
tej w komisji bezpieczeństwa. Pani burmistrz nie informuje nas o niczym, bo nie musi, a właściwe 
osoby dowiedzą się wszystkiego w innym trybie, czyli poza Radą Oświatową. Uchwały dostarczone 
do opiniowania nie podlegają żadnym korektom, bo są przed przekazaniem ich Radzie Oświatowej 
konsultowane wcześniej ze związkami zawodowymi. Pani naczelnik wprost prosi o brak zmian, bo to 
komplikowałoby procesowanie. W efekcie wszystkie uchwały przechodzą jednogłośnie. Wyjątkiem 
była uchwała dotycząca przejęcia Liceum Ogólnokształcącego. Prośba o dostarczenie uchwał na 
wstępnym etapie umożliwiająca dyskusje i propozycje zmian pozostały bez odpowiedzi. Próby 
jakichkolwiek zmian strukturalnych inicjowane przeze mnie zawsze były kwitowane stwierdzeniem, 
że nie da się, bo przepisy, bo to jest wewnętrzna sprawa szkół. Część osób niezależnych względem 
pani burmistrz przestało uczestniczyć w posiedzeniach Rady Oświatowej. Szanowni państwo, oświata 
w Łomiankach jest finansowana z dwóch źródeł. Jednym jest subwencja pochodząca z budżetu 
centralnego, drugim budżet gminy, czyli z pieniędzy mieszkańców. Musimy się zastanowić czy Rada 
Oświatowa to organ wspierający Radę Miasta czy wspierający panią burmistrz. W jaki sposób Rada 
Miasta może mieć wgląd w to, co rzeczywiście dzieje się w gminnej oświacie. Jeśli jednak ma 
wspierać Radę Miasta to Rada Miasta powinna w sposób aktywny budować swoje oczekiwania 
wobec Rady Oświatowej. W przeciwnym razie będzie to kolejna rada klakierów, którzy wspierają 
pomysły pani burmistrz. Rada Oświatowa zamiast planować merytorycznie zajęła się głównie 
samoorganizacją i poprawianiem swojego regulaminu. Żadna z komisji Rady Miasta nie tworzy 
swoich regulaminów. Żadna nie przeprowadza wewnętrznych wyborów. Może to jest właściwy wzór 
do naśladowania. Może warto zastanowić się nad zmianami pozwalający na stworzenie organu 
realnie wspierającego Radę Miasta. W obliczu nasilających się ataków na moją osobę wynikających z 
faktu, że nie zgadzam się w wielu kwestiach z panią burmistrz i w kwestii oświaty wielokrotnie 
wygłaszałem opinie kwestionujące działalność urzędów w temacie oświaty w świetle pism i 
wniosków wpływających do Rady Miasta ze strony urzędu oraz członków rady podlegających 
urzędowi składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Oświatowej, Michał Naftyński. 
Dziękuję.   
Kolejny mówca 
Dziękuję panie radny. Czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad sesji?   



Kolejny mówca 
Tak zgłosiłem się.   
Kolejny mówca 
Proszę.   
Kolejny mówca 
Szanowna pani przewodnicząca ja mam pytanie do radcy prawnego, bo jeżeli ta rezygnacja ma w 
jakiś sposób jest wiążąca to wnoszę o zdjęcie dwóch punktów dotyczących Rady Oświatowej z 
porządku obrad. Jeżeli oczywiście ta rezygnacja ma moc prawną. Dziękuję.   
Kolejny mówca 
Panie mecenasie proszę o opinię w tej sprawie.   
Kolejny mówca 
Szanowni państwo jeżeli chodzi o kwestię związaną z ustaniem członkostwa w Radzie Oświatowej, no 
to tutaj mamy wyraźnie § 3. Członkostwo w Radzie Oświatowej ustaje w przypadku pisemnej 
rezygnacji złożonej przewodniczącemu Rady Oświatowej, w tym przypadku akurat pan złożył pani 
przewodniczącej, no bo ciężko samemu sobie złożyć taką że rezygnację. Jak najbardziej takie 
oświadczenie woli jest skuteczne i wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia mandatu. Jak rozumiem 
panu radnemu chodzi o zdjęcie nie tej uchwały tylko dwóch pozostałych uchwał wiążących się z 
problematyką Rady Oświatowej, bo no nie ukrywam, żę zdejmowanie tejże uchwały, jeżeli mówimy 
o uchwale, odwołania pana przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Oświatowej ona stała się 
bezprzedmiotowa i tak nawet nie ma czego zdejmować z porządku obrad, bo to stało się już w tej 
chwili całkowicie bezprzedmiotowe, czyli jak rozumiem tylko wniosek jest dotyczący tych dwóch 
pozostałych uchwał powiązanych z tą pierwotną uchwałą.   
Kolejny mówca 
Ja doprecyzuję, nie chodzi o projekt uchwały dotyczący zmian w regulaminie. Ten zostaje oczywiście, 
bo on jest jak najbardziej merytoryczny i potrzebny wydaje mi się. A chodzi wyłącznie o kwestie tutaj 
personalne, czyli uchwały dotyczące personelu. Czyli odwołania i powołania członka komisji 
oświatowej tutaj chyba nie będzie już tego problemu, ten problem przestanie istnieć.   
Kolejny mówca 
Znaczy jak rozumiem, z daleko idącej ostrożności można oczywiście przegłosować zdjęcie z porządku 
obrad uchwały w przedmiocie odwołania pana przedstawiciela Rady Miejskiej chociaż no to stało się 
już w tej chwili i tak bezprzedmiotowym, więc i tak tego głosowania przeprowadzić nie możemy i jak 
rozumiem pan radny wnioskuje o zdjęcie również kolejnej uchwały w przedmiocie powołania 
przedstawiciela, tak? Aby żeby w dniu dzisiejszym tej pochwały nie procedować?   
Kolejny mówca 
Jeszcze raz, bo być może mi umknęła pewna kwestia. Ta rezygnacja dotyczy funkcji 
przewodniczącego, a nie osoby przedstawiciela? Ja może zapytam jeszcze radnego, bo ta kwestia, 
żeby była jasna. Radny Michał Naftyński rezygnuje z przewodniczenia Rady Oświatowej, tak? Tak, 
czyli zostaje. Nie, z członkostwa nie. Z członkostwa nie, zostaje, także.   
Kolejny mówca 
Oznaczałoby, że źle intencje zrozumiałem w sposób nieprawidłowy. Przepraszam państwa, bo 
zrozumiałam to jako oświadczenie o rezygnacji takiej pełnej rezygnacji z funkcji przedstawiciela Rady 
Oświatowej w związku z powyższym oczywiście w takiej sytuacji uchwała w przedmiocie odwołania 
pana jako w ogóle przedstawiciela Rady Oświatowej jest jak najbardziej formalnie jakby prawidłowa. 
W związku z powyższym nie procedowanie tej uchwały będzie wymagało zmiany porządku obrad.   
Kolejny mówca 
Dobrze. dziękuję. Informuję państwa, że protokół z LVI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach został 
podpisany. Do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. Protokół oraz transkrypcja z LVI Sesji 
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu jest opublikowana w BIP-ie.  
Kolejny mówca 
Jeszcze prosiłem o głos. Prosiłem o głos.  



Kolejny mówca 
Przepraszam, zapytam, czy głos, który chce pan teraz zabrać dotyczy zmiany w porządku obrad sesji.  
Kolejny mówca 
Tak.  
Kolejny mówca 
Proszę.  
Kolejny mówca 
Chciałem zgłosić projekt uchwały dotyczący raportu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
szczególnych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy. Projekt uchwały przesłałem dzisiaj do 
biura rady z informacją, że będę prosił o wprowadzenie go do porządku obrad. Sprawa jest istotna, 
bo do 31 stycznia gmina przygotowuje raport, a ta uchwała dodaje jeden punkt do tego raportu z 
takim podsumowaniem jeśli chodzi o różne miary i monitorowanie stanu gminy.   
Kolejny mówca 
Szanowny panie radny, widziałam ten mail napisany o godzinie 6.55. Nie został on przekazany do 
zaopiniowania. W związku z tym nie będzie wprowadzony na dzisiejszą sesję. Nie wprowadzamy 
projektów uchwał o 6.00 rano z ustawieniem pracowników pod ścianę, żeby wykonywali pana 
polecenia. Projekt nie jest jeszcze zaopiniowany. Będzie przesłany do opinii w normalnej procedurze. 
Nie o 6.45.  
Kolejny mówca 
Wysłałem też do pana Artura ten projekt. Czy pan miał szansę może się z nim zapoznać?  
Kolejny mówca 
Proszę pana najpierw chcę pana poinformować, że przewodnicząca przekazuje dokument do 
burmistrza. Burmistrz według kompetencji przekazuje swoim pracownikom i taka jest droga. Radny 
nie ma obowiązku i nie może wydawać poleceń pracownikom. Także proszę pana będzie 
procedowany, zostanie przesłany najpierw do pani burmistrz, pani burmistrz skieruje do radcy 
prawnego.  
Kolejny mówca 
Tylko na następnej sesji to już będzie za późno. Może pozwólmy radnym zdecydować na ten temat?  
Kolejny mówca 
Informuję pana, że ten dokument nie będzie dzisiaj procedowany, bo nie jest przygotowany.  
Kolejny mówca 
A uchwała dotycząca oszczędności z tytułu diet?  
Kolejny mówca 
Przeczytał pan opinię radcy prawnego? Nie ma pan pozytywnej opinii. Dziękuję bardzo. Proszę 
państwa. Szanowni państwo radni, informują że dzisiejsza sesja i każda następna będzie trwała do 
godziny 21.00. Jestem po szkoleniu przewodniczących dla wyjaśnienia wskazuję, że art. 132 § 1 
Kodeksu Pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawa prawo do co najmniej 11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku i nie będę przetrzymywała pracowników biura rady i 
informatyków obsługujących naszą sesję, a później podczas kontroli odpowiadała za naruszenie 
ustawy Kodeks Pracy. Jeżeli porządek dzisiejszej sesji nie zostanie wyczerpany do godziny 21.00 to 
przerwę sesję i wznowię jutro w piątek o 8.00 rano. Bardzo proszę pani burmistrz chciała coś 
powiedzieć. Proszę.  
Kolejny mówca 
Tak ja ad vocem, jeśli chodzi o raport o stanie gminy. Szanowni państwo my kończymy już prace nad 
raportem o stanie gminy na podstawie uchwały podjętej przez radę miejską i każda jedna zmiana 
dotycząca tejże uchwały jakby wyburzy nam cały proces tworzenia tegoż raportu, bo pracownicy nie 
robią tego na ostatnią chwilę tylko jesteśmy właśnie w trakcie domykania już raportu, żeby państwu 
móc ten raport przedstawić. Bardzo chętnie przyjęłabym zmiany projektu uchwały dotyczącego 
raportu o stanie gminy, ponieważ jest to kuriozalne, że musimy bardzo dużo stron przygotować i ten 
raport nie jest czytany przez wszystkich państwa radnych i macie sami pretensje o to, że ten raport 
zawiera tyle stron ale my się trzymamy ściśle podjętej uchwały. Niemniej zmiany uchwały w tym 



momencie uważam za dosyć niestosowną, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników urzędu 
miejskiego i jednostek podległych w stosunku właśnie do tego raportu. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. przechodzimy do punktu drugiego i trzeciego porządku obrad. Proszę panią skarbnik.  
Kolejny mówca 
Przepraszam bardzo pani przewodnicząca, dwa wnioski były do przegłosowania.  
Kolejny mówca 
O dziękuję za uwagę, proszę bardzo głosujemy wniosek pierwszy o zdjęcie z porządku obrad panie 
radny, bardzo dziękuję.  
Kolejny mówca 
Punktów 14 i 15.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę po kolei przygotować głosowanie. Najpierw zdjęcie z porządku obrad punktu 4, a 
później razem14 i 15.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca ja ad vocem prosiłem do wypowiedzi pani burmistrz, ponieważ się nie 
zrozumieliśmy.  
Kolejny mówca 
Proszę pana jesteśmy teraz w ustalaniu porządku obrad nie ma do czego tutaj ad vocem.  
Kolejny mówca 
Ale pani burmistrz nie zrozumiała mojej intencji. Będzie krócej jak ja się wypowiem niż.  
Kolejny mówca 
Nie będziemy dyskutować. W wolnych wnioskach pan się wypowie.  
Kolejny mówca 
To już będzie trochę po herbacie. Idziemy dalej sprawnie prowadzimy sesję. Proszę o przeczytanie. 
Głosujemy proszę państwa o zdjęcie z porządku obrad punktu 4, kto jest za, kto jest przeciw, kto to 
się wstrzymał od głosu? O zdjęcie z porządku obrad punktu 4 rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia budowa 
nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach w formule partnersko -publiczno-prywatnego. Kto 
jest za zdjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, 
że w wyniku głosowania 15 głosów za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty. 
Przechodzimy do głosowania następnego wniosku to znaczy zdjęcie z porządku obrad dwóch 
punktów. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Łomiankach do Rady Oświatowej i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
10/64/19 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady 
Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. Kto jest za? Kto jest przeciw?  
Kolejny mówca 
14 i 15 pani przewodnicząca, 13 zostawiamy.  
Kolejny mówca 
Proszę o przeczytanie, ponieważ ja mam już przez to, że jest zmiana w porządku.  
Kolejny mówca 
Głosowanie jawne w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 14 i 15. Punkt 14 jest to rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Łomiankach do Rady 
Oświatowej i punkt 15 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady 
Miejskiej w Łomiankach do Rady Oświatowej.  
Kolejny mówca 
Głosujemy.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca, ja mam wniosek formalny.  
Kolejny mówca 
Najpierw głosujemy i przyjmę od pana wniosek formalny. Stwierdzam, że wyniku głosowania 18 



głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Wniosek został przyjęty. Czego dotyczy panie radny 
wniosek formalny?  
Kolejny mówca 
Tego, żeby treści głosowań zawierały czego dotyczą, bo 14,15 zmienia kontekst, jeżeli zmieniamy 
jeszcze porządek obrad, dobrze by było, żeby za każdym razem pisać merytorycznie na jaki temat 
głosujemy. Ale to nie chodzi o odczytanie tylko chodzi o to, żeby potem w zapisach eSesji to zostało, 
bo potem mieszkańcy patrzą na eSesji na temat wyników głosowania to nie widać jasno z czego to 
wynika. Trzeba prześledzić naszą dyskusję, żeby wiedzieć na jaki temat radni głosowali. Żeby w tytule 
głosowania po prostu było punktu dotyczącego uchwały pod takim i takim tytułem 14 i uchwały o 
takim i takim tytule 15. Dziękuję. Oczywiście.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Proszę państwa przechodzimy do dalszej części procedowania na sesji. 
Przechodzimy do punktu drugiego i trzeciego porządku obrad sesji. Proszę panią skarbnik Hannę 
Dąbrowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale wieloletniej prognozie 
finansowej z autopoprawką i zmian w budżecie również z autopoprawką jednocześnie.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu. Może najpierw powiem czego dotyczy autopoprawka. Otrzymaliśmy środki z 
funduszu pomocy, które należało wprowadzić do budżetu. Zostały one wprowadzone do budżetu 
zarządzeniem burmistrza, ale to spowodowało, że zmieniły się ogólne kwoty dochodów i wydatków, 
które zostały przedstawione w uchwale.  
Kolejny mówca 
W przerwie wyjaśnię.  
Kolejny mówca 
Poza tym w naszej uchwale, w projekcie naszej uchwały wprowadzamy środki na oświatę i dzisiaj 
dostaliśmy wyjaśnienie ministra finansów w jakiej klasyfikacji należy te środki wprowadzić. My 
pierwotnie zaproponowaliśmy § 097, natomiast według tych wyjaśnień ministra finansów ma być to 
§ 270 i tak w tabeli pierwszej zostało to zmienione. Jeżeli chodzi o zmianę w uchwale budżetowej to 
zmiany następują zarówno w dochodach jak i w wydatkach. Dochody po zmianach będą wynosiły 
kwotę 182768850,94 zł z tego dochody bieżące będą wynosiły 182547946,94 zł, dochody majątkowe 
220904,00 zł. Wydatki po zmianach będą wynosiły 212697620,04 zł z czego wydatki bieżące będą 
wynosiły kwotę 181160061,04 zł, a wydatki majątkowe 31357559,00 zł. Jeżeli chodzi o dochody 
bieżące to tutaj wprowadzamy w dochodach zwiększenia na kwotę 548994,00 zł i te zwiększenia 
dotyczą wprowadzenia środków na projekt mobilny urzędnik 700 zł, wprowadzenia środków na 
oświatę. Są to dodatkowe zadania związane z kształceniem i wychowaniem dzieci będące 
obywatelami Ukrainy. Jest to kwota 107452,00 zł. Poza tym w rozdziale 801 04 dział 801 
wprowadzamy dotacje na wychowanie przedszkolne zwiększenie 1506,00 zł i w dziale 900 
wprowadzamy dochody w kwocie 439336,00 zł z czego 32028,00 zł jest to kwota zatrzymanego 
wadium od wykonawcy, który odmówił podpisania umowy i 407308,00 zł są dochody z tytułu 
otrzymanego odszkodowania za pożar kotłowni w ICDS-ie, środki od ubezpieczyciela. Natomiast 
jeżeli chodzi o wydatki zmieniają się zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe. Ogółem wydatki 
zwiększają się o kwotę per saldo 548994,00 zł z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 
801669,00 zł. Zmiany następują w dziale 600 transport i łączność, tutaj oszczędności z projektu zakup 
autobusów elektrycznych przenosimy na inne zadania. W dziale 710 działalność usługowa. Tutaj 
również środki z tego działu przenosimy na zadania związane z informatyką. W informatyce w dziale 
720 zwiększamy wydatki o kwotę 19818,00 zł, natomiast zmniejszamy o kwotę 2540,00 zł. W dziale 
750 wprowadzamy środki na realizację projektu mobilny urzędnik oraz na zakup materiałów i 
wyposażenia. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy 
wydatki o 265400,00 zł i tutaj te zwiększenia dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych 95400,00 zł 
między innymi na ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup materiałów 
wyposażenia, zakup pozostałych usług, usług zdrowotnych i badania lekarskie, w straży miejskiej 
rozdział 754 16 zwiększamy wydatki o 140000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 110000,00 



zł i pozostała kwota na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale tym jeszcze są zwiększenia w 
rozdziale 754 95 tutaj 30000,00 zł przeznaczamy na sukcesywne naprawy punktów kamerowych. W 
dziale 757 zmniejsza się wydatki o kwotę 484558,00 zł. Jest to związane z tym, że spółka spłaciła 
swoje raty pożyczek za pierwszy kwartał i możemy zmniejszyć kwotę zabezpieczonych środków na 
poręczenia. W dziale 801 oświata i wychowanie tu zwiększamy wydatki o kwotę 112452,00 zł per 
saldem. Zwiększenia dotyczą rozdziału szkoły podstawowe 801 01. Tu zwiększamy wydatki o 
105325,00 zł. 801 04 przedszkola. Tu zmniejszamy wydatki o kwotę 82000,00 zł. Dowożenie uczniów 
tu zwiększamy wydatki 82000,00 zł. Rozdział 801 20 licea ogólnokształcące tutaj zwiększenie jest o 
kwotę 7127,00 zł. Zmiany są dokonywane również dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej tutaj zwiększamy 10000,00 zł, którą to kwotę przeznaczamy na współpracę gminy z 
organizacjami pozarządowymi. W dziale 900 gospodarka komunalna tu zwiększa się wydatki o kwotę 
per saldo 820000,00 zł z czego w dziale 900 rozdział 900 02 zmniejsza się wydatki o 300000,00 zł. 
Jest to gospodarka odpadami komunalnymi. Natomiast w rozdziale 995 są to rozdział pozostała 
działalność zwiększenia dotyczą ICDS-u i tutaj zwiększa się wydatki o 1120000,00 zł z czego 
1100000,00 zł przeznacza się na remont kotłowni po pożarze. Natomiast 20000,00 zł na zakup 
suszarek na basen. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy środki o 
45000,00 zł, z czego 20000,00 zł przeznaczamy na współpracę z organizacjami pozarządowymi i 
25000,00 na wydarzenia dla rady seniora. W dziale 926 tutaj ten dział dotyczy kultury fizycznej 
zwiększamy wydatki o 30000,00zł i również te środki przeznaczamy na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. W wydatkach majątkowych zmiany polegają na tym, że zmniejsza się wydatki 
majątkowe o kwotę per saldo 252675,00 zł i na zadaniu 2022/ 09 zakup urządzenia wielofunkcyjnego 
do budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Warszawskiej. Na tym zadaniu powstały oszczędności w 
kwocie 2675,00 zł. Kwotę tą przenosi się na wydatki bieżące. Zadanie 2019/ 06 budowa Szkoły 
Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej. Tutaj zwiększa się plan wydatków 
o 800000,00 zł. Zadanie 2020/41 rozbudowa budynku ICDS na potrzeby szkoły nr 3. Tutaj zmienia się 
nazwę zadania. Wcześniej było nazwa nadbudowa budynku ICDS. Teraz zmieniamy na rozbudowa i 
tutaj zmniejsza się wydatki o 1200000,00 zł. Są to wszystkie zmiany, które dotyczą uchwały 
budżetowej. Czy od razu mam WPF omawiać? Autopoprawka dotycząca zmian w uchwale 
budżetowej skutkuje również poprawką wieloletniej prognozie finansowej. Wieloletnia prognoza 
finansowa zmiany polegają na tym, że zmniejszają się dochody ogółem o kwotę 2157923,17 zł z 
czego dochody bieżące cała ta kwota dotyczy dochodów bieżących z tego na dochody z tytułu dotacji 
środków na tyle bieżące jest to kwota 1718587,17 zł i pozostałe dochody 439336,00 zł. Natomiast 
wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2157923,17 zł z czego bieżące zwiększają się o 2410598,17 zł 
z tego na wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększają się o 271652,00 zł. Z tytułu poręczeń i 
gwarancji zmniejszają się wydatki o 484558,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się o 252675,00 zł. 
Wszystkie te zmniejszenia dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Jeżeli chodzi o 
zrównoważenie wydatków bieżących zmienia się nadwyżka operacyjna, która zmniejsza się o kwotę 
252675,00 zł i o taką samą kwotę zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna. Nieznacznie 
zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań. Zmieniają się również pozycje finansowaniu programów i 
projektów. Tutaj dochody na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5, czyli to są środki unijne ustawy o finansach publicznych zwiększają się o 700 
zł, z czego środki dotyczące budżetu Unii Europejskiej 595,00 zł. Takie same zmiany na programach 
unijnych są po stronie wydatków. Jeżeli chodzi o informacje uzupełniające tutaj zmniejszają się 
wydatki objęte limitem zadań i przedsięwziąć wieloletnich i tak w 2022 roku zmniejszają się te 
przedsięwzięcia ogółem o kwotę 485418,00 zł. Zwiększają się w 2023 o kwotę 19665000,00 zł. W 
2024 zwiększają się o 1200000,00 zł. Natomiast przedsięwzięcia bieżące w 2022 zmniejszają się o 
kwotę 85418,00 zł, w 2023 zwiększają się o 19665000,00 zł i zmniejszają się w 2022 majątkowe 
przedsięwzięcia o kwotę 400000,00 zł, a w 2024 majątkowe zwiększają się o kwotę 1200000,00 zł. 
Zmiany w WPF-ie dotyczą również załącznika drugiego. Są to wykaz przedsięwziąć wieloletnich. W 
ramach wydatków bieżących zmiany dotyczą na przedsięwzięciu odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy 



Łomianki oraz terenu gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego 
w Łomiankach przy ul. Brukowej 2a. Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 tutaj zmniejsza się limit 
wydatków w 2022 roku 490418,00 zł o taką kwotę zmniejszają się łączne nakłady i zmniejsza się 
również o taką kwotę limit zobowiązań. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące dowożenie 
uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 i do tego 
przedsięwzięcia ustala się w 2022 roku na kwotę 405000,00 zł, w 2023 na kwotę 565000,00 zł. 
Łączne nakłady to 970000,00 zł i taka sama kwota limit zobowiązań. Kolejne nowe przedsięwzięcie w 
ramach wydatków bieżących to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 
Łomianki w 2023 roku i tutaj ustala się limit na 2023 rok na kwotę 19100000,00 zł i w takiej kwocie 
ustala się łączne nakłady oraz taka sama kwota dotyczy limitu zobowiązań. Jeżeli chodzi o 
przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tutaj zmiany są na dwóch przedsięwzięciach 
pierwsze to budowa szkoły podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej. Tutaj 
zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o 800000,00 zł. O taką samą kwotę zwiększa się łączne 
nakłady finansowe i o taką kwotę zwiększa się limit zobowiązań. I kolejne przedsięwzięcie. 
Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3. Zmienia się nazwę tego 
przedsięwzięcia. Poprzednia nazwa to była nadbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły 
Podstawowej nr 3 i tu zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 1200000,00 zł do kwoty 
50000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1200000,00 zł. Są to wszystkie 
zmiany które dotyczą wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2022- 2030. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, proszę wiceprzewodniczącego Jerzego Serzysko przewodniczącego komisji 
budżetowej o przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Komisja budżetowa na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia dwoma głosami zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, otwieram listę mówców. Kto z państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę 
na panelu.  
Kolejny mówca 
Ja poprosiłem.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Mam pytanie odnośnie zwiększenia budżetu na budowę szkoły w Sadowej. Czy wykonawca tego 
ryzyka nie miał w swoich założeniach, w umowie? Dlaczego my za te zmiany w cenach musimy teraz 
ponosić konsekwencje? I drugie pytanie. Co by było jeżeli byśmy nie zwiększyli i wykonawca by 
zrezygnował z budowy szkoły? Czy należałoby się nam odszkodowanie za odstąpienie od realizacji?  
Kolejny mówca 
Nasza umowa z wykonawcą była podpisywana w miesiącu wrześniu 2022 roku. Przepraszam, 2020 
roku. Natomiast ceny zaczęły szaleć w 2021. Nie rozważamy zmian cen rzędu 17, 20 czy 25%. My 
rozważamy takie zmiany cen, które są drastyczne i których wykonawca nie mógł przewidzieć. Cały 
czas jest to w toku oceny i analizy. To nie jest jeszcze już podjęta decyzja, tak, my cały czas 
pracujemy nad dokumentami łącznie z naszym inwestorem zastępczym i tak jak mówię, jest to cały 
czas badane. Są badane, poprosiliśmy o faktury z momentu kiedy wykonawca tworzył ofertę, składał, 
przygotowywał ofertę pod przetarg. Jest to wszystko sprawdzane, badane i faktycznie są wzrosty 
nawet po 200%. No takich wzrostów, trudno takie wzrosty przewidzieć. Mówimy o takich wzrostach. 
Nie o jakiś takich, które, tak tutaj. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Miałem dwa pytania.  



Kolejny mówca 
To może ja odpowiem, w przypadku prawie, że zakończenia już inwestycji zejście inwestora jakby nie 
jest najrozsądniejszym, przepraszam wykonawcy, nie jest najrozsądniejszym posunięciem. 
Sprawdzaliśmy to z naszym inwestorem zastępczym, analizowaliśmy to no i stąd jest taka decyzja, a 
nie inna. Szkoła za chwilkę będzie już pod dachem. Mam nadzieję, że domkniemy ją jeszcze w tym 
roku, ale tak, jak powiedziała pani skarbnik nikt nie przewidział wzrostu cen 100% i brak materiałów 
na rynku. Chciałabym żeby ta szkoła powstała i żebyśmy nie przeciągali tematów w nieskończoność. 
Nie jest problemem powiedzieć wykonawcy 'to sobie idź'. Problemem jest znalezienie kolejnego 
wykonawcy do takiej dużej inwestycji. To nie byłoby łatwe. Niemniej jednak jak domkniemy temat, 
jeśli chodzi o kompletny kosztorys z inwestorem zastępczym, zapraszamy, na komisji technicznej 
możemy wyjaśnić wszystko, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Jeśli nie wiadomo jeszcze jakie są pieniądze potrzebne i nie wiadomo jakie są koszty to może 
poczekajmy ze zwiększeniem tej pozycji w budżecie. Ja pytałem o to jakie byłoby odszkodowanie dla 
gminy, jeżeli by wykonawca zszedł z budowy, bo wykonawcy też się chyba to nie opłaca. Jeżeli 
budowę prawie zakończył. Ja się zastanawiam dlaczego my jako gmina ponosimy to ryzyko, bo ktoś 
składając ofertę, rozumiem, że Covid-u nie mógł przewidzieć, ale brzydko powiem, dlaczego nas to 
obchodzi? Jest to wykonawca profesjonalny i powinien wszystkie swoje ryzyka uwzględnić w ofercie. 
Jeżeli będziemy na to pozwalać to oferenci będą składać oferty poniżej kosztów, a potem będą 
mówili, że jest inflacja, bo przecież jest, tak? I wzrosły ceny materiałów i za każdym razem będziemy 
dosypywać. Nie są to małe pieniądze. Jest to prawie 1000000,00 zł. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Proszę bardzo.  
Kolejny mówca 
Ja jeszcze dwa słowa powiem, a potem poproszę naczelnika wydziału inwestycji i remontów 
Radosława Nowaka o szczegółowsze wyjaśnienie sprawy. Panie radny, chciałabym, żeby pan miał 
trochę więcej zaufania do pracy urzędników i inwestora zastępczego i do analiz wszelkiego typu, bo 
w tym momencie jakby pan dopytując o tego typu rzeczy jakby podważa to co przed chwilą 
powiedziała pani skarbnik, że były przeprowadzone analizy. Jeżeli ma pan kłopot ze zrozumieniem 
tego, że były przeprowadzone analizy i nie bierzemy po prostu pierwszego pisma wykonawcy i nie 
płacimy mu z pierwszego pisma wykonawcy, tylko właśnie ładnych kilka miesięcy trwa analizowanie, 
no to jednak mamy podstawy do tego, żeby takie zmiany w budżecie wprowadzić. Proszę pana 
Radosława o odpowiedź.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny]  
Kolejny mówca 
Dopytam, bo powiedział pan, że jesteśmy zmuszeni do uznania. Czy może mi pan podać, jaka 
podstawa prawna jest jakby pan artykuł konkretny. Może pan prawnik pomoże? To czyli zrobimy 
przerwę i pan przedstawi tą analizę, tak?  
Kolejny mówca 
W przerwie ja zdecyduję, proszę pana.  
Kolejny mówca 
Ale to nie rozumiem co pan naczelnik chce zrobić. Chce to mi wysłać po głosowaniu? Rozumiem, że 
ta analiza powinna być dostępna dla radnych, żebyśmy mogli zdecydować czy jest sens podnosić 
budżet i płacić dodatkowo, bo będzie po herbacie, jak pan wyśle jutro. Ja rozumiem, ale jakąś analizę 
państwo twierdzicie, że państwo macie. Analizę na 600000,00 zł, tak? Czy przekazali tą analizę 
państwo radnym? Bo jesteście państwo przyzwyczajeni, że prosicie o pieniądze w budżecie i radni 
podnoszą rączkę grzecznie. Ja rozumiem, ale to są ogromne pieniądze. Ja mam wątpliwości. 



Poproszę o składam wniosek o przerwę w celu przekazania dokumentów, żeby radni mogli się 
zapoznać z tymi dokumentami. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Proszę powtórzyć wniosek.  
Kolejny mówca 
Składam wniosek o przerwę w celu przekazania radnym.  
Kolejny mówca 
Do kiedy?  
Kolejny mówca 
Nie wiem kiedy pan naczelnik jest w stanie nam pokazać tę analizę. 10 minut? Do jutra w takim razie.  
Kolejny mówca 
Wobec tego ja się zapytam czy wszyscy radni są za tym czy tylko pan radny Janusz.  
Kolejny mówca 
Ale to chyba w głosowaniu radni zdecydują.  
Kolejny mówca 
Proszę państwa wobec tego przegłosujemy wniosek.  
Kolejny mówca 
Do jutra do godziny 16:00. Radni mówią, że muszą się zapoznać, więc za tydzień do 10 maja.  
Kolejny mówca 
Państwo radni, za chwileczkę poddam pod głosowanie. Czy państwo rani chcecie, żeby dzisiaj była w 
sesja przerwana i za tydzień wznowiona? Wszyscy radni? Ale pan radny nie przychodzi, nie przyszedł 
na komisję, nie był zainteresowany, nie był na komisji budżetowej. Szanowni państwo, ogłaszam 10 
minut przerwy. Muszę sprawdzić kiedy będzie aula wolna, w grafiku. 10 minut przerwy.  
Kolejny mówca 
Pani skarbnik proszę o informację, czy na komisji budżetowej był omawiany ten problem, który 
przedstawił przed chwilą pan radny Janusz Skonieczny? Pytanie, czy była przedstawiona analiza?  
Kolejny mówca 
Sama analiza nie była, ale była informacja o tych kosztach. To co powiedział tutaj pan Radosław, były 
pytania komisji budżetowej i było to omawiane.  
Kolejny mówca 
Rozumiem, a pan radny chce analizę, tak? Czy pan radny Janusz Skonieczny żąda analizy, tak?  
Kolejny mówca 
Mamy podjąć decyzję o wydaniu o zwiększeniu budżetu na zadanie o prawie 1000000,00 zł. 
800000,00 zł. Mówi nam się, że podstawą do zwiększenia jest jakaś analiza na 600000,00 zł, która 
jeszcze nie została zaakceptowana, tak? W związku z tym chciałbym poznać tę analizę. Zapytałem też 
o podstawę prawną do tego czy my jesteśmy zmuszeni do tego żeby podjąć decyzję.  
Kolejny mówca 
Dlaczego pan nie zapytał na komisji?  
Kolejny mówca 
Dlatego, że nie jestem członkiem komisji budżetowej.  
Kolejny mówca 
Ale powinien pan przychodzić, składać wnioski, zadawać pytania. W ten sposób pan bojkotuje.   
Kolejny mówca 
Ale tego nie ma w statucie. Pani lubi statut cytować. Pani mi w statucie powie, że muszę przychodzić 
na komisję, żeby zadawać pytania. Po co te sesje?  
Kolejny mówca 
Naprawdę zależy przyjść, jeżeli jest pan zainteresowany, to proszę przychodzić.  
Kolejny mówca 
Ja jestem zainteresowany, przyszedłem na sesję.  
Kolejny mówca 
21 osób będzie miało przerwę w sesji, dlatego że pan nie chciał przyjść i wysłuchać.  



Kolejny mówca 
To radni zdecydują. Jeżeli jestem sam, jeżeli radni tego nie chcą zrobić, to zagłosują przeciw. Ja nie 
będę miał z tym żadnego problemu. Wprowadzając tą dyskusję, ale otworzyła pani tą dyskusję. 
Zapytała pani panią skarbnik na temat tego co myśli na temat tego głosowania. Tak rozumiem, ale 
pani też wyraża jakąś opinię, a wniosek formalny wydaje mi się, że się głosuje bezzwłocznie.  
Kolejny mówca 
Pan radny Jerzy Serzysko.  
Kolejny mówca 
Tak, takie pytanie padło również na komisji tej budżetowej. No, uzyskaliśmy odpowiedź, że w 
materiały drożeją i była jakaś sugestia związana z szczególnie, przykład podany, szczególnie 
materiałów drewnopodobnych. No i komisja przyjęła to jako dobrą monetę, ale uważam, że jednak 
załączniki powinny być do różnego rodzaju materiałów, na które się powołujemy. Chociażby w 
uzasadnieniach do projektów uchwał. Jeżeli wymieniamy coś to powinno to być jakimś załącznikiem, 
żeby radny, który czyta dany projekt nie szukał tego w innych materiałach, a miał tak jakby podane 
na talerzyku, żeby spojrzał sobie co też myśli o chociażby zmianie ulicy rada sołecka czy rada 
osiedlowa. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Wniosek formalny wniosek złożył radny Janusz Skonieczny. Tak, ale to za chwilę dlatego, że ten. 
Przerwę w sesji. W związku z tym ja się zapytam państwa czy chcielibyście zdjąć ten punkt z porządku 
obrad i procedować dalej, tak żebyśmy przynajmniej do połowy doszli, czy nie podjęliśmy jeszcze 
żadnej uchwały i robimy przerwę do 10. 19 jest następna sesja. Może w takim wypadku zechcecie 
państwo zdjąć z porządku obrad uchwałę budżetową, a procedowalibyśmy dalej. Pani burmistrz, 
proszę.  
Kolejny mówca 
Ja jeszcze szanowni państwo chciałabym poprosić jednak o rozwagę. Propozycja pani 
przewodniczącej, no ma rację bytu, bo jeśli uchwała budżetowa jest w jakiś sposób niezrozumiała, 
czyli kolejna rzecz niezrozumiała dla pana radnego. No już trudno, muszę się do tego przyzwyczaić. 
Niemniej jednak jest pewien kłopot, ponieważ mamy gości tutaj z firmy z Wrocławia i specjalnie 
przyjechały panie na sesję, żeby poza komisją, którą państwo mieliście w poniedziałek, no to dzisiaj 
na sesji jeszcze ewentualnie dopowiedzieć do tego projektu do miejskiego planu adaptacji do zmian 
klimatu i wydaje mi się, że w dobrym tonie byłoby jednak nie odsyłać pań, które spędzają tutaj już 
kolejne minuty z powrotem do Wrocławia, żeby miały przyjechać znowu na następną sesję tylko 
warto byłoby jednak przy zaplanowanym porządku obrad uchwałę podjąć albo ją odrzucić albo ją 
zaakceptować. Niemniej jednak ją przedyskutować i tyle. To jest ogromna prośba do państwa 
radnych o zwrócenie uwagę na to, że nie tylko osoby z Łomianek są na tej sesji. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Niemniej jednak, radny Janusz Skonieczny złożył wniosek i żebym mogła poddać ten drugi, 
to musiałby radny Janusz Skonieczny wycofać swój wniosek. Proszę o decyzję.  
Kolejny mówca 
Tak, wycofam, żeby nie było, że jestem strasznym radnym, który rozwala pracę sesji. Ja wiele rzeczy 
rozumiem. Jeśli mogę się odnieść do tego, co pani burmistrz mówi. Ja w ten sposób nie oceniam pani 
ani możliwości mentalnych ani pani wykształcenia w związku z tym proszę, żeby pani tego nie robiła 
do mnie, ale pani burmistrz tak zrobiła. Wycofuję swój wniosek i go zmieniam. Zmieniam wniosek na 
wycofanie.  
Kolejny mówca 
Wycofuje pan, tak? Tak rozumiem? Czy w takim razie procedujemy dalej, zgłaszamy, procedujemy 
wniosek o zdjęcie z porządku punktu trzeciego i czwartego?  
Kolejny mówca 
Tak.  
Kolejny mówca 
Tak, proszę przygotować głosowanie. Pamiętamy szanowni państwo, że sesja trwa do godziny 21:00. 



Jesteśmy gotowi do głosowania. Proszę o włączenie panelu do głosowania. Wniosek o zdjęcie z 
porządku punktu drugiego projekt uchwały w sprawie WPF gminy Łomianki na lata 2022- 2030 oraz 
zdjęcie punktu 3 projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Łomianki na rok 
2022. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 
7 głosów za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek nie został przyjęty. Procedujemy dalej.  
Kolejny mówca 
Ja w takim razie ponawiam swój poprzedni wniosek o przerwę. Wycofuję swój wniosek. Tak, 
wycofałem wniosek, bo słyszałem głosy od radnych, że chcą przerwy, ale okazało się, że nie wszyscy, 
więc nie ma sensu, bo on i tak nie przejdzie.  
Kolejny mówca 
W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łomianki na lata 2022- 2030. Kto 
jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Radny Grzegorz Bryk i radny Michał Natyński 
nie zagłosowali jeszcze. Stwierdzam, że wyniku głosowania 13 głosów za, 6 przeciw, 0 
wstrzymujących się. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Łomianki na lata 2022-2030. Przechodzimy do punktu następnego. Kto z państwa radnych jest 
za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Łomianki na rok 
2021? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że wyniku głosowania 
13 głosów za, 5 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 
budżetowej gminy Łomianki na rok 2022. Szczęśliwie proszę państwa przebrnęliśmy przez dwa 
punkty. Zamykam punkt drugi i trzeci porządku obrad. Przechodzimy do punktu czwartego. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu adaptacji do zmian klimatu 
dla gminy Łomianki. Poproszę panią Aleksandrą Jankowską, kierownika referatu funduszy 
zewnętrznych o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
[dźwięk niesłyszalny] sanepidu oraz RDOŚ-u dzięki temu mogliśmy państwu zaprezentować na 
miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Konsultacje z mieszkańcami tego dokumentu trwały przez 
2020 i 2021 rok. Były przeprowadzane trzykrotnie. Raz na początku, dwukrotnie w 2021 roku. 
Wychodziliśmy do mieszkańców zarówno jak na ekopiknikach, ale także badaliśmy głosy 
mieszkańców i opinie drogą elektroniczną poprzez konsultacje z mieszkańcami. Może o samym 
dokumencie. Poproszę naszego doradcę, żeby kilka słów powiedział.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu, w imieniu wykonawcy firmy Lemitor Ochrona Środowiska z Wrocławia 
przedstawię państwu w takim oczywiście bardzo dużym skrócie syntezę tego dokumentu. Tak więc 
jak to już wspomniała pani Aleksandra jest to dokument strategiczny gminy, który jest odpowiedzią 
na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i na pewno też odczuwalne przez 
wszystkich państwa zmiany klimatu. Głównym celem MPA jest przystosowanie gminy do zmian 
klimatu i zapewnienie możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i cel 
ten realizowany będzie w perspektywie długoterminowej do roku 2035. Poprzez podjęcie działań 
adaptacyjnych o różnym charakterze zarówno technicznych, jak i organizacyjnych i edukacyjnych. W 
wyniku obszernej diagnozy obecnego stanu i wyznaczonych trendów zmian dla analizowanych 
czynników klimatycznych, zidentyfikowaliśmy główne zagrożenia dla gminy Łomianki związane ze 
zmianami klimatu i jest to wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, wzrost średniej liczby dni 
upalnych oraz dłuższe fale upałów, spadek średniej liczby dni mroźnych, wzrost udziału opadów 
intensywnych w sumie rocznej i liczby dni z opadem powyżej 30 mm, a także powódź rzeczna w 
wyniku przerwania wałów powodziowych i powódź opadowa oraz susze, zarówno susza rolnicza, jak 
i hydrologiczna. Na podstawie naszych analiz, jako takie najbardziej wrażliwe obszary funkcjonalne 
gminy Łomianki wytypowaliśmy gospodarkę przestrzenną i obszary zurbanizowane, gospodarkę 
wodną, obszary cenne przyrodniczo oraz zdrowie i grupy wrażliwe. Występowanie i nasilanie się 
opisanych zjawisk klimatycznych wpływa na wzrost ryzyka wrażliwych sektorów i ich komponentów i 
tutaj bardzo wysoki poziom ryzyka zidentyfikowaliśmy dla grup wrażliwych mieszkańców gminy i ich 



zdrowia, czyli osób starszych, przewlekle chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych i dzieci i w 
związku z tym wyznaczyliśmy cele i działania. Cele strategiczne Miejskiego Planu Adaptacji odnoszą 
się do zwiększenia odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów i powodzi, zjawisk 
związanych z temperaturą, długotrwałych okresów bezdeszczowych oraz suszy i silnego wiatru. Na 
potrzeby realizacji tych celi wskazaliśmy katalog 15 działań adaptacyjnych oraz dodatkowo 31 działań 
szczegółowych z zakresu ochrony i rozwoju terenów zieleni, o których też bardziej szczegółowo może 
powiedzieć koleżanka z uwagi tutaj na głosy na poniedziałkowej komisji może chcielibyście państwo 
szerzej się zapoznać z tymi działaniami.  
Kolejny mówca 
Tylko spytam. Jeżeli to jest potrzebny fragment, bo państwo wszystko już to słyszeli. Możemy 
wszystkie te cele i działania opisać, jakby państwa decyzja, pani przewodnicząca?  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo mieliśmy połączone komisje trwały ponad 3 i pół godziny. Byli wszyscy prawie 
radni. Nie wiem, trzech nie było. Także wydaje mi się bezzasadne po raz drugi prezentować to samo. 
Rani już są przygotowani, mają wyrobione stanowisko, był radny, który już grillował, tak powiedział, 
proszę państwa, więc myślę, że dzisiaj tego nie powtórzy i jak państwo zakończycie prezentację to 
przystąpimy do głosowania. Mam nadzieję. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
To dziękujemy.  
Kolejny mówca 
W takim razie bardzo proszę pana Marcina.  
Kolejny mówca 
Ja prosiłem o głos.  
Kolejny mówca 
Przepraszam, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Ja bym wnioskował, żeby jednak te przykłady szczegółowego podejścia do rozwiązania tego tematu 
na terenie gminy Łomianki wysłuchać, bo na tym poniedziałkowym spotkaniu szczegółów konkretnie 
tak jakby wchodzących w nasz obszar i klimat. Może klimat mniej, a bardziej obszar. Ja nie 
usłyszałem, może nie zauważyłem. Tam nie słyszałem takie pytanie zadawałem. Rozumiem że pani 
się przygotowały do szczegółowego przestawienia chociażby jednego przykładu, który dotyczy stricte 
nie podlewanie kwiatków czy tam drzewek tylko taki materialny przykład, jak ten jeden punkt 
sugerujecie rozwiązać, dobrze? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Marcin Etienne, wniosek formalny.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, ja nie chcę absolutnie nie chce zamykać dyskusji. Chciałbym tylko poprosić, że 
jeżeli są jakieś wątpliwości to prośba o zadawanie bardzo konkretnych pytań. Myśmy naprawdę trzy i 
pół godziny byli na tych połączonych komisjach. Przy okazji korzystając z tego, że jestem przy głosie, 
chciałbym powiedzieć komisja społeczna pozytywnie dwa głosy za, dwa wstrzymujące się, 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Chciałbym podziękować całemu zespołowi, firmie Lemitor 
z Wrocławia i całemu długiemu zespołowi, który pracował nad tym dokumentem. Również Komisja 
Dialogu Społecznego do Spraw Zieleni pracowała nad tym ponad rok i również dla nich gorące 
podziękowania i dla pracowników oczywiście referatu Wydziału Ochrony Środowiska, którzy również 
w tym mieli swój udział. Ten projekt uchwały był wydaje mi się dosyć dokładnie, była prezentacja, 
mieliśmy możliwość zapoznać się z bardzo obszernym dokumentem. Stąd mój wniosek byśmy 
zadawali konkretne pytania i byśmy zwolnili państwa z tego obowiązku referowania jeszcze raz tego 
samego materiału w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Janusz Skonieczny.  



Kolejny mówca 
Ja mam pytanie. Czy nie mogliśmy użyć naszych czujników jakości powietrza do zmierzenia tych 
średnich temperatur, bo wykorzystaliśmy Legionowskie, czy państwo byli poinformowani w ogóle, że 
takie czujniki mamy i że można było takie dane zebrać z gminy? Tak. Żebyśmy mieli co porównywać 
w Łomiankach, tak, bo cokolwiek zrobimy to mało będzie miało wpływ na to jaka jest temperatura w 
Legionowie.  
Kolejny mówca 
Wybór naszej stacji meteorologicznej, z której dane wykorzystaliśmy do przygotowania Miejskiego 
Planu Adaptacji jest uzasadniony również w projekcie dokumentu. Jest to ten sam region fizyczno-
geograficzny. Są to bardzo dobre dane. Nie wiem czy państwo też w tych czujnikach jakości 
powietrza mają dane od 1951 roku. Spodziewam się, że nie, a dane klimatyczne muszą być w 
długoterminowej perspektywie, stąd też wybór takiej stacji klimatologicznej.  
Kolejny mówca 
A czy coś by przekazało jakbyśmy nawet za krótszy okres tak jak mamy te czujniki to żeby 
wykorzystać te dane? Przynajmniej pokazać trend jakie jest lokalny?  
Kolejny mówca 
Można by było rozszerzyć takie analizy. Myślę, że tak aczkolwiek no taka jest metodyka też, żeby 
opierać się na tych danych długoterminowych. One dają najlepszą tutaj jakość tego trendu. 
Wyznaczają taki najbardziej prawdopodobny ten trend. Tak jak wspomniałam, ta stacja, myślę że 
bardzo dobrze oddaje to co się dzieje tutaj w gminie z uwagi na ten sam region fizyczno-
geograficzny.  
Kolejny mówca 
Rozumiem. Drugie pytanie. Czy my możemy potem jeszcze ten plan zmieniać? Czy to jest tak, że jak 
my go przyjmiemy to już potem jeżeli będziemy zgłaszać projekt uchwały zmieniającej tą uchwałę i 
zmieniające wprowadzające jakieś uszczegółowienie do tego planu to rada będzie miała do tego 
podstawę prawną, czy okaże się, że nie? Bo zdarzały się takie sytuacje, że rada przyjmowała jakieś 
opracowania, a potem powiedziano nam, że my nie jesteśmy autorem tego opracowania, więc my 
nie możemy go zmieniać. Możemy go jedynie przyjąć lub odrzucić.  
Kolejny mówca 
Tak. będzie go można zmieniać.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Opinia już komisji społecznej. Dziękuję bardzo pani 
kierownik. Dziękuję już bardzo. Opinia komisji społecznej już została wyrażona, zatem przystępujemy 
do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Łomianki? Kto jest za? Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał od głosu? Radny Adam Salwowski i radny Michał Naftyński nie oddali jeszcze głosu. 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 7 głosów wstrzymujących się, rada 
podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Łomianki. 
Przechodzimy do punktu piątego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad polityki 
czynszowej. Bardzo proszę panią Urszulę Wysocką, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
W zastępstwie wystąpili Joanna Kołodziejska, pani przewodnicząca. Jeśli ja mogłabym tutaj 
podziękować paniom wykonawczyniom i że już mogą opuścić salę obrad. No myślę, że warto byłoby 
właśnie podziękować. Pani Aleksandro, pani też już może iść do domu. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Tak, rada też bardzo gościom dziękuje serdecznie i cieszymy się, że został przyjęty ten projekt.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu. Uchwała w sprawie zasad polityki czynszowej była już przez państwa 
uchwalana 24 lutego. Natomiast tutaj na chwilę obecną zaszły kosmetyczne zmiany. Znaczy tutaj 
akurat organ wykonawczy wojewodę prosił o zmianę w § 5 ust. 6, czyli obniżki czynszu udziela na 



wniosek najemcy burmistrz w drodze decyzji administracyjnej. Tak jak mówiłam na komisjach, jest to 
obligatoryjne, zgodne z ustawą. W związku z powyższym tego nie powinno być w uchwale, bo to z 
automatu jest istotne. W związku z powyższym wyrzuciliśmy ten ustęp. No co mogę państwu 
powiedzieć. No tak jak mówię to tylko i wyłącznie taka mała kosmetyczna zmiana tutaj na wniosek 
organu wojewody została zmieniona. W związku z powyższym proszę o pozytywne uchwalenie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, proszę pana Marcina Etien, przewodniczącego komisji społecznej o wyrażenie opinii 
komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, komisja społeczna stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący się pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, otwieram listę mówców. Kto z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie 
widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest 
za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej? Radna Agnieszka Gawron- 
Smater?  
Kolejny mówca 
Wyszła.  
Kolejny mówca 
Proszę zamknąć głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 17 głosów za, 0 przeciw, 1 głos 
wstrzymujący się, rada podjęła uchwałę w sprawie zasad polityki czynszowej. Zamykam punkt piąty 
porządku obrad. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łomianki. Rozumiem, że 
pani będzie, proszę bardzo.  
Kolejny mówca 
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Łomianki również była uchwalona przez państwa 24 lutego. Tutaj tak samo organ wojewody nam 
kosmetyczne zmiany kazał, znaczy kazał się do nich dostosować i tutaj w § 5 w ust. 9 i 10 został 
wykreślony. Ust. 9 to jest osoba, która dwukrotnie odmówiła na piśmie z uzasadnieniem przyjęcia 
propozycji zasiedlenia lokalu zostaje skreślona z listy osób oczekujących na przydział lokalu z 
mieszkaniowego zasobu gminy i poinformowana o tym zostaje w formie pisemnej. Ponowne ujęcie 
tej osoby na liście następuje na jej wniosek oraz ust. 10 osoby wpisane na listy roczne nie są 
zobowiązane do całorocznego składania wniosków. Osoby wpisane na listę, które nie zostały 
skierowane do zawarcia umowy najmu lokalu w danym roku są z urzędu wpisane na listę roczną na 
rok następny. Te punkty zostały wykreślone i tutaj w przypadku akurat również tej uchwały zapisy 
zostały usunięte ze względu na fakt, iż zgodnie z upoważnieniami ustawowymi, których nie można 
wpisać do uchwał burmistrz jest ustawowo zobowiązany do pilnowania mienia komunalnego i 
stosowania zapisów ustaw. Wpisując te zapisy do uchwały chcieliśmy to jak najbardziej zobrazować. 
Natomiast organ nadzorczy zarzucił nam, że nie powinno to się znajdować w uchwale ze względu na 
to, że to jest obligatoryjne, a nie fakultatywne. W związku z powyższym zostały usunięte, nic poza 
tym się nie zmieniło w uchwałach. W związku z powyższym proszę o pozytywne zaopiniowanie. 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Przewodniczącego komisji społecznej pana Marcina Etienne poproszę o opinię komisji. Ten 
projekt uchwały już został pozytywnie zaopiniowany także pozytywnie został zaopiniowany przez 
komisję społeczną również stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec 
braku chętnych do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej 
uchwały? Stwierdzam, że wyniku głosowania 18 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się, rada 
podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy gminy 



Łomianki. Zamykam punkt 6 porządku obrad i przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomianki w 2022 roku. Bardzo proszę pana Daniela 
Jaszczuka, kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu, uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomianki w 2022 roku. Na podstawie art. 
11 ustęp 7 ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań 
własnych gminy. Rada gminy dopełniając ten obowiązek zobowiązana jest do określenia w drodze 
uchwały corocznie taki właśnie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Głównymi celami tego programu są: zapobieganie bezdomności zwierząt, 
czyli głównie wyłapywanie bezdomnych i błąkających się psów, opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
tutaj właśnie zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu naszej gminy, poszukiwanie 
dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowego właściciela lub 
opiekuna, zmniejszenie populacji psów i kotów bezdomnych poprzez ich obligatoryjną sterylizację i 
kastrację w schronisku, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez egzekwowanie 
przepisów dotyczących ochrony zwierząt, jak również opieka nad kotami wolnożyjącymi, 
zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących poprzez ich sterylizację i kastrację w lecznicach 
weterynaryjnych, jak również opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych 
oraz w innych sytuacjach, jeżeli te zwierzęta wymagają pomocy weterynaryjnej. Powiatowy lekarz 
weterynarii właściwy dla powiatu warszawskiego zachodniego pozytywnie zaopiniował 
przedstawiony program, jak również Fundacja Animal Rescue Poland i Fundacja ochrony Zwierząt w 
Łomiankach również pozytywnie zaopiniowały tenże program. Mając powyższe na uwadze, podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2022 w naszej gminie jest wydaje się zasadny.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Jaka jest opinia komisji społecznej? Proszę o wyrażenie pana radnego Marcina 
Etienne.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo ten projekt uchwały był omawiany na komisji społecznej. Program jest, właściwie 
ma delikatne zmiany, tam on jest uszczegółowiony w porozumieniu oczywiście z Komisją Dialogu 
Społecznego z przewodniczącą Marią Dragunowicz. Dążą tu obie strony zarówno urząd jak KDS do 
spraw zwierząt do tego, by ten dokument był idealny i komisja społeczna pozytywnie zaopiniowała 
ten dokument 4 głosami za, 1 przeciw. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Radna Agnieszka Zdunek.  
Kolejny mówca 
A ja tylko chciałam wyrazić swój sprzeciw przeciwko nazywaniu tego programu programem, albo 
może inaczej, przeciwko włączaniu do tego programu części dotyczącej kotów wolnożyjących, 
ponieważ ten program dąży do eliminacji populacji tych zwierząt dziko żyjących, ponieważ 
bezustanne wyłapywanie kotów wolnożyjących, ich sterylizacja, uśmiercanie młodych zwierząt 
prowadzi w efekcie do eliminacji tych dzikich zwierząt. Nie rozumiem dlaczego koty są tutaj 
obiektem jakiś takich działalności gminy specjalnej. Dlaczego nie troszczymy się o inne dzikie 
zwierzęta, tylko właśnie o koty wolnożyjące, które przypomnę są, powinny być i tak zresztą jest tam 
w punkcie, powinny być pozostawione w swoim środowisku same sobie. Oczywiście można je 
dokarmiać, natomiast nie powinno się ich wyłapywać, mordować, a już tym bardziej umieszczać w 
klatkach w schronisku. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Znaczy, jeżeli chodzi o koty wolnożyjące to znaczy pojęcie wyłapywania to nie jest do końca chyba to, 
o co pani chodzi, bo te nawet koty dziko żyjące, jeśli teraz chwilowo są odłowione na zabieg, czy na 



leczenie one potem wracają do naturalnego środowiska. Tych kotów nie wolno oddawać do 
schroniska i nie są oddawane do schroniska. Wracają do środowiska naturalnego.  
Kolejny mówca 
Radny Marcin Etienne, proszę.  
Kolejny mówca 
To ja tylko w uzupełnieniu to właśnie był ten odrębny jeden głos przeciwny przy opiniowaniu. 
Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z 
państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 14 głosów za, 
1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące się, rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomianki na 
2022 rok. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/29/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 
2011 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem 
działającego jako lokalna grupa działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 zmieniającej uchwałę numer 10/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 
roku następnie zmieniającej uchwałę nr 7/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 
2015 roku oraz uchwały nr 27/246/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020 roku. 
Bardzo proszę panią Anetę Zakrzewską, zastępcę naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej o 
przedstawienie projektu uchwały. Pani naczelnik, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry. Drodzy państwo, ponieważ ja referowałam tą uchwałę na komisji społecznej, najpierw 
zacznę od tego co to za uchwała. To jest uchwała, która mówi o tym, że współpracujemy z lokalną 
grupą działania Między Wisłą a Kampinosem. W całej uchwale nie zmienia się ta treść, którą państwo 
podjęliście w 2011 roku, czyli wciąż jesteśmy członkiem tego stowarzyszenia. Natomiast poprosiliśmy 
o zmianę zapisu gdzie mamy wskazanego reprezentanta. Reprezentantem wcześniej był pan 
wiceburmistrz, który nie jest już wiceburmistrzem, w związku z tym konieczna jest ta zmiana. Na 
komisji społecznej poprosiliście, pan radny prosił o przedstawienie sprawozdania z działania tej 
grupy. Poprosiliśmy o wysłanie takiego sprawozdania na stronie internetowej go nie ma. 
Poprosiliśmy, nie dostaliśmy jeszcze tego sprawozdania. Mamy obiecane, że zostanie przesłane. 
Wiemy natomiast, że u nas w gminie najwięcej z tego korzysta centrum kultury. Jakby z udziału w 
tym stowarzyszeniu. Zostałam również zapytana o to czy, bo my zaproponowaliśmy następującą 
treść, że reprezentantem gminy Łomianki w Stowarzyszeniu Między Wisłą a Kampinosem 
reprezentanta wskazuje burmistrz Łomianek, czyli każdorazowo wskazuje burmistrz Łomianek nie 
wyznaczając w uchwale osoby konkretnej do tego reprezentowania i tutaj też były pytania. Kto to 
może być? I czy to może być ktoś z radnych i dlaczego nie wskazaliśmy? Zapytaliśmy prawnika jak to 
wygląda. Otóż dostaliśmy odpowiedź następującą. Gminę jako osobę prawną, która może być 
zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkiem Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem 
reprezentuje burmistrz jako organ gminy. Wynika to z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym. 
Burmistrz natomiast może w ramach ustawowej reprezentacji, a także powierzenia wykonania 
uchwały upoważnić wybraną osobę do czynności związanych z wykonywaniem prawa członka 
stowarzyszenia. Nie widzę konieczności ani zasadności wymienienia w uchwale konkretnej osoby z 
imienia i nazwiska. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Niemniej jednak dodam, jeśli państwo macie inne doświadczenie, inną potrzebę to oczywiście 
jesteśmy skłonni do zmian.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji społecznej o przedstawienie opinii komisji. Szanowni 
państwo komisja społeczna pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały, aczkolwiek te głosy się 
bardzo rozbiły to znaczy dwie osoby były za, dwie wstrzymały się, jedna była przeciw. Największe 



kontrowersje zbudził fakt rotacyjności osoby, to znaczy, że ta osoba nie będzie stałą osobą, która 
będzie współpracowała z LGD między Wisłą a Kampinosem, a będzie to, może zaistnieć taka sytuacja, 
że na przykład na każde spotkanie będzie przychodziła inna osoba co będzie, co może obniżać rangę 
przedstawiciela Łomianek w tych strukturach. Było również przypomniane, że oczywiście pan 
wiceburmistrz Witold Gawda był ostatnim przedstawicielem. Natomiast wcześniej tym 
przedstawicielem był radny Adam Salwowski, a jeszcze wcześniej świętej pamięci Wiesław Bochenek, 
czyli ten trend taki był, że tym wysłannikiem był jednak ktoś z Rady Miejskiej. Tu się to zmienia. Stąd 
takie wątpliwości i taki rozrzut tych głosów. Niezależnie komisja społeczna pozytywnie zaopiniowała 
ten projekt uchwały tym jednym głosem. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Otwieram listę mówców, na wstępie ad vocem do słów pana Marcina Etienne, Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Dziękuję pani przewodnicząca. Witam państwa serdecznie. Ja chciałem przypomnieć, że pierwszym 
przedstawicielem w tym stowarzyszeniu byłem ja. W kadencji pana Wiesława Pszczółkowskiego 
przez 2 lata, później była przedstawicielem pani radna Sylwia Maksim- Wójcicka, później w kolejnej 
kadencji nie było chętnych, byłem znowu ja przez 4 lata i w ostatniej kadencji również w tej kadencji 
znaczy się przez półtora roku byłem ja, czy około dwóch lat, dopóki nie zostałem zdjęty z powodów 
politycznych. Pan Wiesław Bochenek nigdy nie był członkiem tego stowarzyszenia.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Ja mam pytanie o zasadność tej uchwały skoro ze statutu wynika, że to i tak musi być pani burmistrz i 
jeśli pani burmistrz może wskazać kogoś innego.  
Kolejny mówca 
Jest to zmiana w uchwale. Ona, to nie jest zmiana, która mówi o tym, że decydujemy się lub nie 
decydujemy na bycie członkiem tego stowarzyszenia. Natomiast ponieważ była to jednolita uchwała i 
ten punkt był fragmentem tej uchwały, musimy go zmienić formalnie.  
Kolejny mówca 
A możemy go wykreślić? Bo skoro i tak nie możemy.  
Kolejny mówca 
Musimy wskazać jak zdecydowała burmistrz, czy ona jest samodzielnie, czy kogoś wyznacza. 
Zdecydowaliśmy w ten sposób, a państwo podejmijcie decyzję. Będę prosiła o wsparcie pana 
prawnika.  
Kolejny mówca 
Bo jeżeli my nie mamy władzy nad tym kto jest naszym reprezentantem to nie powinniśmy tego 
zapisywać w ogóle w uchwale, tylko po prostu zostawić to statutowi, tak? Gmina, bo rozumiem, że 
naszą rady miejskiej, naszą, nie wiem jak to nazwać, odpowiedzialnością czy wolą wyrażamy ją w 
formie uchwały, to, że należymy do tego stowarzyszenia, prawda? Więc musimy podjąć uchwałę na 
temat tego czy przystępujemy, ale reprezentanta zawsze i tak wskazuje pani burmistrz, więc 
możliwe, że dlaczego musimy to zapisać skoro to wynika? Jak sobie zapiszemy coś, co jest, 
stwierdzamy fakt. Po co to zapisywać? Poproszę pana prawnika o odpowiedź, dziękuję.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestię sensowności zapisu takiego dotyczącego upoważnienia do 
wskazania i do reprezentowania osoby to także wiąże się z jedną bardzo prostą kwestią, taką 
żebyśmy nie mieli wątpliwości, że tylko i wyłącznie organ w postaci burmistrza, że rada upoważnia 
burmistrza do tego, żeby albo osobiście albo wskazał osobę, która będzie reprezentowała bez 
wyznaczania imienia i nazwiska tejże osoby. W przeciwnym wypadku może powstać wątpliwość, czy 
w takiej sytuacji tym reprezentantem nie powinien być wyłącznie burmistrz.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Michał Naftyński.  



Kolejny mówca 
Jeszcze, przepraszam, ale czy to nie wynika ze statutu? Możemy tą jeszcze raz opinię prawną 
poprosić?  
Kolejny mówca 
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkiem Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem 
reprezentuje burmistrz jako organ gminy po prostu organ gminy, burmistrz. I to jest również zgodne. 
Jako organ gminy, a organem gminy jest burmistrz, dlatego że wynika to z art. 31 ustawy o 
samorządzie gminnym. Natomiast burmistrz ma prawo w ramach ustawowej reprezentacji, a także 
powierzenia wykonania uchwały upoważnić wybraną osobę do czynności związanych z 
wykonywaniem prawa członka stowarzyszenia.  
Kolejny mówca 
Więc ja to rozumiem tak, panie Arturze, że to i tak wynika to, że pani burmistrz może wskazać kogoś, 
wynika ze statutu.  
Kolejny mówca 
Znaczy, żeby jasno zrozumieć tą opinię prawną, to jakby, że pani burmistrz może wskazać to wynika z 
zapisów ustawowych, nie ze statutu, bo ze statutu wynika, że burmistrz jest reprezentantem. Tak to 
jest ten organ gminy, który reprezentuje gminę Łomianki w tym zakresie, więc tu jedynym 
posiłkowym wskazaniem w tej opinii było odniesienie się do zapisów ustawowych przyznających 
jakby z mocy ustawy burmistrzowi możliwość jakby uprawnienia delegowania. Oczywiście, szanowni 
państwo rozwiązaniem innym jest w ogóle usunięcie kwestii związanych z reprezentacją z projektu 
tejże uchwały. W takiej sytuacji już oczywiście będziemy szli tylko właśnie zapisami o charakterze 
ustawowym, ale to wymagałoby przemodelowania projektu uchwały. Państwo otrzymaliście taki 
projekt, w którym to radni decydują o tym i to radni wskazują, że burmistrz ma prawo upoważnić 
inną osobę do reprezentowania gminy Łomianki.  
Kolejny mówca 
Michał Naftyński, bardzo proszę.  
Kolejny mówca 
Ja właśnie, szanowni państwo, pani przewodnicząca, pani burmistrz, szanowni państwo radni, ja 
uważam, że powinniśmy zrobić to jako uproszczenie, czyli to, co ładnie pan mecenas powiedział, czyli 
powinniśmy wykreślić wszystko co można, zostawić resztę, żeby posiłkować się tymi zapisami, które 
są w ustawie. To jest w tej chwili tworzenie fikcji. Czyli my nadajemy pani burmistrz, dajemy zgodę 
na coś, na co i tak naprawdę nie mamy wpływu. Więc wydaje mi się, że to jest działanie takie mało 
mądre, mało wnoszące coś. To jest po prostu działanie, które dobudowuje do złej uchwały następny 
kawałek. Lepiej to wykreślić. Zostawić tak, żeby było bez tych zapisów i niech pani burmistrz jakby 
działa zgodnie z przepisami uchwały. Wtedy unikniemy sytuacji, w której zmieniająca się uchwała 
jakiś statut będzie nas znowu obligował do tego, że musimy podejmować jakąś uchwałę. Brak 
zapisów będzie powodował, że w kwestiach wiadomych będą miały zastosowanie przepisy innych 
aktów prawa. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Jeśli dobrze rozumiem ten zapis, to on pozwala pani burmistrz, która jest ustawowo wyznaczona do 
działania takiego wskazać dowolną osobę merytoryczną. Natomiast, jeżeli zlikwidujemy ten zapis to 
jedyną osobą, która będzie mogła nas reprezentować jest burmistrz.  
Kolejny mówca 
I też będzie mogła wskazać kogoś, pan prawnik powiedział, pan mecenas powiedział, że będzie 
mogła, bo ma takie ustawowe prawo do wskazywania osób, więc nic się nie zmieni. Tylko się zmieni 
to, że my nie będziemy musieli na to wydawać zgody jak wykreślimy ten punkt z uchwały.  
Kolejny mówca 
Znaczy tutaj mamy problem taki, który bardzo często się pojawia. Sprzeczności pomiędzy różnymi 
regulacjami prawnymi, różnych interpretacji. Natomiast przyjmując już tak całkowicie wprost, tę 
regulację upoważniającą burmistrza to po pierwsze my działamy zgodnie z aktem tym statutem 
podstawowym, który mówi, że to powinien być burmistrz, a państwo dają mu uprawnienie do 



delegowania tych kompetencji, a po drugie to już nikt państwu głowy zawracać w tym zakresie nie 
będzie, ponieważ w tym zakresie ta delegacja jest realizowana w sposób całkowicie samodzielny i 
suwerenny przez burmistrza Łomianek, więc ja rozumiem szanowni państwo, że czasami państwu 
wydają się pewne rozwiązania tak naprawdę zbyteczne, bo gdzieś tam z ustawy wynika ta ogólna 
delegacja, ale jednak to nie zmienia w żaden sposób, nie w żaden sposób nie narusza uprawnień 
jakby radnych do stanowienia określonych regulacji prawnych. Jednak ja rekomendował bym z 
daleko idącej ostrożności takiej prawnej do tego, żeby tego typu regulację jednak wprowadzić.  
Kolejny mówca 
Ja nie rozumiem dalej, ale dlaczego skoro to i tak wynika z innych uchwał? Bo skąd jest ta 
ostrożność? Czy coś będzie nie tak? Bo jeśli wykreślimy ten zapis, nie będzie tam zapisu. Wiadomo, 
że ze statutu wynika, że reprezentuje stowarzyszenie pani burmistrz. Pani burmistrz z innych zapisów 
uchwały może sobie wyznaczyć osobę, która ją zastąpi. To jest wszystko zapisane w uchwałach. 
Dlaczego my musimy przegłosować coś, co jest fikcją? Nie rozumiem tego.  
Kolejny mówca 
Znaczy powiem może tak. Ciężko mówić, że to jest fikcją, bo fikcją byłoby wtedy gdybyśmy tego 
zapisu nie mogli zrealizować. Jak rozumiem, panu chodzi o to, że dublujemy zapisy ustawowe, o to 
panu bardziej chodzi.  
Kolejny mówca 
Chodzi mi o to, że fikcją jest to, że wyrażamy jakąkolwiek wolę w tej chwili, bo my tej woli nie 
wyrażamy, bo nie mamy takich możliwości prawnych, bo ta wola jest jakby nam odebrana. My jak 
gdyby klepiemy coś, co jest i tak niezależne od nas. Dla mnie to jest jakieś tworzenie dziwnego 
prawa. Jeśli my nie mamy na to wpływu. Jeśli my jako radni moglibyśmy suwerenną decyzję podjąć, 
że wyznaczamy przedstawiciela i wyznaczymy kogoś innego, na przykład pana radnego 
Salwowskiego, no to rozumiem, że podjęliśmy decyzję. Wybieramy sobie albo oddamy to pani 
burmistrz albo wybierzemy kogoś innego albo poszukamy kogoś kto się naprawdę zna na obszarach 
wiejskich, jest ekspertem i będzie nas reprezentował. W tej sytuacji ten wybór jest pozorny, więc 
jeśli go nie ma to wykreślmy wszystko i niech dzieje się to zgodnie z literą prawa, ale bez naszego 
udziału. W tej chwili niby mamy, znaczy zachęcani jesteśmy do tego, żeby uchwalić prawo, w którym 
my oddajemy pani burmistrz możliwość do wyznaczenia swojego reprezentanta, a tak naprawdę nie 
mamy nic do powiedzenia w tej kwestii, w kwestii formalnej nie możemy nic zrobić, więc dla mnie to 
jest trochę łapanie się prawą ręką za lewe ucho i odwrotnie. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Tak szanowni państwo, chciałam zwrócić uwagę, że tutaj mówimy o burmistrzu Łomianek, o funkcji, 
o jakby stanowisku, a nie bezpośrednio z imienia i nazwiska, czyli niezależnie od tego kto będzie 
burmistrzem to w uchwale będzie wpisana już konkretna funkcja i wtedy nie trzeba będzie zmieniać 
co chwila tej uchwały właśnie z imienia i nazwiska. Jak widzicie państwo kilkoro przedstawicieli już w 
tym stowarzyszeniu było. Rzeczywiście, jeżeli państwo uważacie, że jakby nie zgadzacie się na pewne 
zapisy, no to jakby możemy to przedyskutować jeszcze na jakieś komisji. Tyle tylko, że moim zdaniem 
jest to tak błaha uchwała, jest po prostu to wyczyszczenie uchwały istniejącej. No bo jest w tym 
momencie tam nazwisko Witolda Gawdy. Po prostu chcieliśmy uporządkować prawo miejscowe. 
Stąd jest ta uchwała teraz procedowana i tak jak mówię tam nie jest napisane, że wskazuje burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Tylko tam jest napisane wskazuje burmistrz Łomianek, 
czyli na wiele lat w przyszłości będzie już po prostu wyprostowane to prawo miejscowe. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Bardzo proszę radny Jerzy Serzysko  
Kolejny mówca 
Ja chciałem zwrócić uwagę tylko, że w rozdziale drugim statutu aktualnie obowiązującego statutu 
miasta, gminy, § 7 Organami gminy są: rada 1, 2 burmistrz, czyli mamy dwa organy. Dziękuję.  



Kolejny mówca 
Ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zatem przechodzimy do 
głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie? Jeszcze Magdalena Cłapińska? A, wyszła. Proszę zamknąć głosowanie. Stwierdzam, że w 
wyniku głosowania 6 głosów za,8 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała nie została podjęta.  
Kolejny mówca 
Ja chciałam tylko powiedzieć, że to, że mieliśmy wskazanego reprezentanta, który nie jest już 
pracownikiem gminy, nie mogliśmy brać udziału w walnym zgromadzeniu tego stowarzyszenia, więc 
muszą też się państwo z tym liczyć.  
Kolejny mówca 
Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 9. Uchwała nie została przez państwa 
podjęta. Przechodzimy do punktu 9 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
na rok 2022. Czy również pani naczelnik? To proszę.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, uchwałę przyjmowaliście państwo na poprzedniej sesji, o ile dobrze pamiętam 
zmiany wcześniej konieczne były ze względu zmianę ustawy, a zmiana przepisów prawa, tym razem 
wydział prawny wojewody mazowieckiego w ramach nadzoru nakazał wprowadzenie do naszej 
uchwały dwóch dodatkowych punktów. Stąd konieczność ponownego głosowania tej uchwały. 
Zmiany polegają na wprowadzeniu następujących przepisów: poszerzenie i udoskonalenie oferty 
oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki, o których mowa w Narodowym Programie 
Zdrowia poprzez dofinansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie zatrudnienia socjalnego integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przy realizacji programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
uzależnionych od alkoholu w ramach redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej, o której 
mowa w Narodowym Programie Zdrowia. To wszystkie zmiany jakie wymusił nadzór wojewody.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Przewodniczącego komisji społecznej pana Marcina Etienne poproszę o przekazanie opinii 
komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, komisja społeczna, wszyscy członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 
ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do 
głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto 
się wstrzymał? Radny Michał Naftyński? Proszę zamknąć głosowanie i wykreślić pana Adama 
Salwowskiego, bo wyszedł, tak? Proszę wykreślić. Tak? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 15 
głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
na rok 2022. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10 i11 rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki. Dwa kolejne projekty uchwał 
10 i 11 mają taki sam tytuł. Jedna dotyczy ulicy Różanej w Kiełpinie, druga dotyczy ulicy Mleczna 
Droga w Osiedlu Powstańców. Zatem bardzo proszę pana Piotra Kowalskiego, naczelnika Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie tych 
dwóch projektów uchwał jednocześnie.  
Kolejny mówca 
Witam serdecznie, pierwszy projekt uchwały dotyczy ulicy w sołectwie Kiełpin, stanowi ona jedną 
działkę ewidencyjną o numerze 1334 obręb 0008. Wnioskujemy tutaj o nadanie nazwy ulicy Różana. 
Jest to na wniosek właściciela danej działki ewidencyjnej. Będzie ona stanowiła drogę wewnętrzną. 
Proponowana nazwa ulicy utrzymuje i nawiązuje do istniejących w tym regionie nazw ulic na 



przykład Lawendowej i Azalii, co skutkuje utrzymaniem jednolitego charakteru nazewnictwa. 
Nadajemy tę nazwę ulizy ze względu też na fakt, intensywność zabudowy oraz ze względu na to, aby 
nie nazywać takich sięgaczy jak w tym miejscu mamy zastosowane nazwą ulicy chociażby głównej, 
czyli tutaj w przypadku tym to będzie ulica Brzegowa, od której ta ulica będzie odchodziła. Mówimy 
oczywiście o nadaniu nazwy ulicy. Dziękuję. Oczywiście drugi projekt uchwały dotyczy nadania nazwy 
ulicy Mlecznej Drogi. Droga ta ma swój przebieg w sołectwie Kiełpin i częściowo w mieście Łomianki 
w osiedlu Łomianki Powstańców. Wpłynął do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wniosek 
mieszkańców o nadanie tej nazwy. Zaproponowali oni właśnie nazwę Mlecznej Drogi. Wpłynęło 
również pismo od osób, które mieszkają przy tej drodze, które mają numerację porządkową od ulicy 
Warszawskiej. Dodam tylko, że nazwa jest spójna z nazwą ulicy Gwiaździstej, co skutkuje właśnie 
utrzymaniem jednolitym charakterem nazewnictwa i mieszkańcy, którzy tam mają numery 
porządkowe na razie mają numery porządkowe od ulicy Warszawskiej. Zależy nam na tym, aby jak 
najmniej było takich sytuacji kiedy te dalekie sięgacze będą miały nadawane nazwy ulic od ulic 
głównych. Działki przeznaczone, czy opisane tutaj w tym załączniku należą do gminy, stanowią 
własność gminy Łomianki. Dziękuję serdecznie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Bardzo proszę o opinię tych dwóch ulic oddzielnie pana przewodniczącego komisji 
technicznej Jerzego Serzysko.  
Kolejny mówca 
Mleczna Droga oczywiście jest związana z gwiazdozbiorem, który jest nad nami w późnych godzinach 
i w pogodny wieczór, czy w pogodą noc. Obydwie uchwały uzyskały pozytywną opinię komisji 
technicznej. Jednocześnie chciałem zasygnalizować, że była długa dyskusja dotycząca czy przestrzeń 
jakaś, która nie łączy się z żadną ulicą, czyli tak jakby jest ślepa w pewnym sensie, czy może być 
nazwana ulicą jakąś tam Gwiezdną czy Mleczną Drogą dla przykładu. Niemniej opinia dotycząca 
obydwu projektów uchwał jest pozytywna.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, kto z państwa chciałby zabrać głos w sprawie jednej albo drugiej? Bardzo proszę. Radny 
Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, jedna sprawa. Wdarł się tutaj chyba jakiś chochlik, bo ta droga nie powinna się 
nazywać Mleczną Drogą tylko powinna się nazywać Drogą Mleczną. To jest nazwa własna. Galaktyka 
spiralna nazywa się Galaktyka Droga Mleczna. To tak jakbyśmy chcieli nazwać ulice na cześć słynnego 
żaglowca polskiego i byśmy go nazwali Pomorza Dar, a nie Dar Pomorza, więc trzeba się zastanowić. 
Ja zgłaszam wniosek formalny o zmianę tej nazwy na nazwę Droga Mleczna, bo tak brzmi nazwa 
własna Galaktyki, o której mówimy. Tak jest w literaturze i żeby nie było po prostu potem, że 
przyjedzie jakiś astrolog i powie, że no fajnie to państwo macie Gwiaździstą ulicę, ale ta nazywa to 
coś nie bardzo wam się udała, więc uważam, to jest mój wniosek formalny, żebyśmy zamienili te dwa 
wyrazy i żeby ta ulica nazywała się ulicą Drogi Mlecznej. To jest dziękuję.  
Kolejny mówca 
Myślę że to jest słuszna uwaga panie naczelniku.  
Kolejny mówca 
Drodzy państwo, możecie przegłosować zmianę nazwy tej ulicy. Wydaje mi się, że.  
Kolejny mówca 
Ale to jest wniosek radnego Michała Naftyńskiego.  
Kolejny mówca 
Proszę państwa, to jest zamiana dwóch wyrazów, a unikniemy potem kłopotu, bo to jak nawet wejść 
wystarczy w internet i zobaczyć to jest nazwa z dwóch dużych liter pisana. Nazwa własna. Droga 
Mleczna. Wszędzie się tak pisze. Milky Way, tak? Angielska nazwa, natomiast nasza polska nazwa.  
Kolejny mówca 
Nie widzę przeciwwskazań, żeby zamienić miejscami, tak.  



Kolejny mówca 
Pani burmistrz, a czy autokorektą przyjmie pani?  
Kolejny mówca 
Ale oczywiście, że tak, drodzy państwo. No to wniosek był mieszkańca, jeżeli rzeczywiście słuszny 
wniosek Michała Naftyńskiego jest. Tam jeszcze nie ma nadawanych adresów. To nie jest żaden 
kłopot.  
Kolejny mówca 
To w takim razie autokorektą i przystępujemy, chyba, że jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos?  
Kolejny mówca 
Tylko, żeby to było Drogi Mlecznej, tak? Ulica Drogi Mlecznej? A nie Droga Mleczna, rozumiecie? 
Ulica Drogi Mlecznej w taki sposób musi być to zapisane.  
Kolejny mówca 
Dobrze, więc tak jak żeśmy ustalili, nie będziemy nie będziemy głosować, bo wydaje się sprawą 
oczywistą i nie widzę osób chętnych tak do zabrania głosu, wobec tego przystępujemy do głosowania 
i po kolei. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
w gminie Łomianki i dotyczy ulicy Różanej w tym momencie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 18 
głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Przechodzimy teraz do następnej 
uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki 
Drogi Mlecznej? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Drogi Mlecznej. 
Głosujemy. Stwierdzam, że wyniku głosowania 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada 
podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki.  
Kolejny mówca 
Ja tylko powiedzieć, że Galaktyka Droga Mleczna to jest Galaktyka, w której my się znajdujemy. Nasz 
Układ Słoneczny to jest nasz dom. My tutaj żyjemy. Droga Mleczna to jest nasze miejsce 
zamieszkania.  
Kolejny mówca 
Zamykam punkt 10 i 11 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 12 rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 10/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku 
w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. Proszę, czy 
będzie referowała pani naczelnik czy wnioskodawca pan? To proszę pan przewodniczący Krzysztof 
Babel.   
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu, szanowna rado, pani burmistrz, pani przewodnicząca, szanowni mieszkańcy. 
Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 10/64/2019 rok Rady Miejskiej w Łomiankach dnia 
25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w 
Łomiankach. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w 
sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe Rada Miejska w Łomiankach uchwala 
co następuje. § 1. w uchwale numer 10/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach dnia 25 kwietnia 2019 
roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach 
zmienionej uchwałą nr 11/89/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku, 
wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 określającym skład i zasady wyboru członków 
Rady Oświatowej, § 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: odwołania przedstawiciela przez 
podmioty wymienione w § 1 pkt 1 i pkt 4-10. § 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi 
Łomianek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w dniu 25 kwietnia 2019 
roku Rada Miejska w Łomiankach uchwałą nr 10/64/2019 powołała Radę Oświatową działającą przy 
Radzie Miejskiej w Łomiankach. W wyżej wymienionej uchwale w załączniku nr 1 określono skład i 
zasady wyboru członków Rady Oświatowej. Natomiast w załączniku nr 2 Regulamin Działania Rady 
Oświatowej wyżej wymienionym załączniku nr 1 w § 3 ust. 1. wymieniono przypadki, w których 
ustaje członkostwo w Radzie Oświatowej, w tym możliwość odwołania przedstawiciela przez 
podmioty, które wybierają swojego przedstawiciela do Rady Miejskiej takie jak dyrektorzy szkół i 
przedszkoli, rady pedagogiczne szkół i przedszkoli, rady rodziców szkół i przedszkoli, organizacje 



pozarządowe, burmistrz Łomianek. Natomiast nie dodano takiej możliwości Radzie Miejskiej. 
Proponowana zmiana umożliwi Radzie Miejskiej dokonywanie oceny pracy swojego przedstawiciela 
oraz ewentualne jego odwołanie. Chciałbym jeszcze dodać, że ta uchwała była podpisana przez pana 
mecenasa radcę prawnego. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo proszę pana Marcina Etienne, przewodniczącego komisji społecznej o 
przedstawienie opinii komisji.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, ten projekt uchwały był procedowany, omawiany na komisji społecznej. Tak w 
skrócie mówiąc chodzi o naprawienie pewnego defektu prawnego, ponieważ ta uchwała, ta którą 
podjęliśmy 25 kwietnia 2019 roku. Ona jest jakby niedomknięta to znaczy umożliwia powołanie w 
skład członków Rady Oświatowej członka z Rady Miejskiej. Natomiast nie ma przedstawiciela Rady 
Miejskiej. Nie ma możliwości odwołania członka, czyli jest jakby niedomknięta, przedstawiciela Rady 
Miejskiej. Stąd ta uchwała, którą w tej chwili procedujemy, która była omawiana jest jak gdyby 
naprawieniem tego błędu niezależnie od wszelkich innych okoliczności, z którymi się podczas 
dzisiejszego dnia uporaliśmy. Komisja społeczna zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Radny Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy z uwagi na to, iż dotyczy ta uchwała, problem 
związany z tą uchwałą, może nie z tą uchwałą, to jest trzecia uchwała w tym samym temacie, w tym 
samym zakresie tematu, czy nie zasadnym byłoby stworzenie jednolitego tekstu uchwały, a nie 
dokładamy cały czas uchwały. Czy jest rozporządzenie, które mówi o tym, że powinniśmy tworzyć 
jednolite teksty uchwał, a nie dokładać cały czas do tego? Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestie ustawowych obowiązków związanych z tworzeniem 
tekstów jednolitych one odnoszą się do aktów o charakterze ustawowym i podstawowym. 
Oczywiście jak najbardziej pożądana jest sytuacja, w której ilość dokonywanych modyfikacji w akcie 
prawnym powoduje no nieczytelność tegoż aktu prawnego. Natomiast bezspornym chyba dla 
wszystkich tu obecnych jest każdego kto widział tę że zmianę, którą w dniu dzisiejszym pracujecie, że 
ona jest naprawdę w aspekcie tylko technicznym, czysto kosmetycznie, merytorycznie jest bardzo 
istotna, oczywiście no daje, czy przywraca pewną kompetencję radzie. Natomiast w aspekcie czysto 
takim technicznym jest naprawdę bardzo kosmetyczna, więc wydaje mi się, że z perspektywy tak 
nieistotnych zmian, jeżeli byśmy przygotowali opracowali teksty jednolite to pewnie mielibyśmy 
połowę sesji na tekstach jednolitych musieli spędzać. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zatem 
przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że wyniku głosowania 14 głosów za, 0 przeciw ,4 
wstrzymujące się. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały numer 10/64/2019 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej 
działającej przy Radzie Miejskiej. Radny Krzysztof Wawel chce coś powiedzieć.  
Kolejny mówca 
Tak szanowni państwo. Chciałbym podziękować za przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Przechodzimy do punktu 13 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 
działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia budowa nowej szkoły podstawowej w 
Łomiankach Dolnych w formule partnerstwa prywatno- publicznego. Proszę inicjatora tej uchwały, 
radnego Janusza Skoniecznego o przedstawienie projektu uchwały.  
Kolejny mówca 
Uchwała intencyjna dotyczącą budowy szkoły podstawowej w Łomiankach Dolncyh. W zeszłym roku 



mieliśmy w budżecie zapisane 100000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. Nie zadziało się nic. W 
międzyczasie zmieniliśmy budżet i stwierdziliśmy, że zamówimy analizy związane z budową ratusza i 
wysiłki urzędu zostały skierowane w kierunku ratusza. Chciałbym, żebyśmy potraktowali szkołę w 
Łomiankach Dolnych z takim samym priorytetem i związku z tym ta uchwała intencyjna. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Najpierw poproszę o opinię komisji technicznej radnego Jerzego Serzysko. Później udzielę głosu pani 
burmistrz.  
Kolejny mówca 
Na posiedzeniu komisji technicznej w dniu wczorajszym, komisja techniczna generalnie jednogłośnie 
zaproponowała, żeby skierować tą uchwałę do pracy w komisjach.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Bardzo proszę, pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Znaczy, ja chciałam tylko krótko dodać, że to nieprawda że Urząd Miejski nie pracuje nad, poczekam 
chwilkę, chciałam powiedzieć, że Urząd Miejski pracuje nad projektem nad takimi jakby, widzicie 
brakuje mi trochę słów o tej godzinie już. Nawet, słuchajcie albo to jest koncepcja programowa, albo 
to się nazywa troszkę inaczej, chyba koncepcja przestrzenna, bo daliśmy osobom kompetentnym, 
czyli projektantom do zlokalizowania, do zmieszczenia na działce naszych potrzeb i oczekiwań. 
Naszych to znaczy Wydziału Edukacji Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego i osób 
zajmujących się oświatą w gminie. No i właśnie też obiektami sportowymi. Co tak naprawdę można 
zmieścić na tej działce, więc to nie jest tak, że nie pracujemy w ogóle nad zagospodarowaniem 
działki. Te prace trwają. Jeśli państwo chcecie, no to proszę o zwołanie komisji w danym temacie i 
odpowiedni urzędnicy zajmujący się tą sprawą na pewno chętnie państwu przybliżą tematykę. Jeśli 
to właśnie chciałam tak a propos pogłosu, że nic się ze szkołą w Łomiankach Dolnych nie dzieje, bo 
dzieje się. Tylko, że to też trochę trwa. Były już rozmowy, były próby zmieszczenia tam wszystkiego 
według oczekiwań i rad sołeckich i właśnie dyrektorów szkół. Niemniej jednak się okazało, że mimo 
że to jest wcale nie za mała działka no to dużo się na niej nie zmieści. A jeśli chodzi o formułę PPP to 
sami państwo wiecie jak długo to trwa i wydaje mi się, że taka uchwała zaproponowana w takim 
kształcie bez żadnych analiz, oceny efektywności czy czegokolwiek to o czym mówimy o ratuszu od 
kilku ładnych tygodni, no nie do końca ma rację bytu. Jeśli chcecie państwo usłyszeć co powinno 
znaleźć się w takim projekcie uchwały, no to jest z nami pani Aleksandra Jankowska, która na temat 
PPP właśnie może dużo powiedzieć, ale myślę, że państwo też macie pełną świadomość jak to 
powinno wyglądać. Jak chciałam tylko właśnie powiedzieć o tym, że pracujemy nad próbą 
zmieszczenia tego co musimy zmieścić na działce w Łomiankach Dolnych i tak jak mówię, absolutnie 
jestem za tym, żebyście państwo zwołali komisję. Przyjdziemy z propozycjami. Dziękuję i oczywiście, 
że będzie jeszcze pani przewodnicząca wejdę w słowo, na pewno jeśli chodzi o szkołę w Łomiankach 
Dolnych jak już będziemy wiedzieli co się zmieści, no to wystąpimy pewnie z taką propozycją 
zarówno do mieszkańców jak i do biur projektowych i będziemy robili to w ramach konkursu, bo to 
jest szkoła, więc zupełnie inaczej powinno się to rozgrywać, więc w tym znaczeniu będzie to dosyć 
szeroko rozpowszechniane. My na razie robimy po prostu możliwości techniczne i planistyczne na tej 
działce. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję pani burmistrz. Widzę wniosek formalny Marcin Etienne.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca ja mam dwa wnioski formalne. Jeden wniosek formalny o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 13 i o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 do dalszych prac w komisjach. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, poproszę o przygotowanie wniosku formalnego. Oddzielnie. No nie, dlatego, że jest 
wniosek formalny. Jak wniosek formalny zostanie przegłosowany, wtedy będzie można dyskutować, 
jeśli będzie przedmiotowa dyskusja.  



Kolejny mówca 
Ale wcześniej pani burmistrz mogła zabierać głos.  
Kolejny mówca 
Ale jest wniosek formalny, proszę państwa, 4 lata, przed wnioskiem formalnym, przed wnioskiem, 
czwarty rok jesteście państwo radnymi. Proszę przeczytać statut. No będzie łatwiej.  
Kolejny mówca 
Następnym razem jak pani udzielił głosu pani burmistrz przed głosowaniem nad wnioskiem 
formalnym ja zacytuję pani słowa.  
Kolejny mówca 
Proszę pana każdy podejmuje decyzje sam. Proszę nie wymuszać na radnych i nie sugerować, bo to 
nie jest w porządku. Nie ma tutaj polityki. To jest samorząd. Nie ma tutaj polityki. Proszę o 
przygotowanie wniosku formalnego Marcina Etienne. Oddzielnie dla obydwóch projektów uchwał. 
Tak, czy jest już? Szanowni państwo zanim przystąpimy do głosowania wniosku formalnego 
przeczytam § z naszego statutu. Przed każdym głosowaniem zgodnie z art. 2, a art. 2 mówi w 
przypadku braku zgodności co do oceny projektu rady rozstrzyga zwykłą większością głosów 
skierowanie projektu do dalszych prac w komisji, przyjęcie lub odrzucenie poprawek do projektu 
rozpoczynając od najdalej idących i przed każdym głosowaniem może zabrać głos sprawozdawca, 
wyłącznie sprawozdawca projektu i autor wniosku. Bardzo proszę, jeżeli chciałby pan zabrać głos, 
panie radny Januszu Skonieczny to proszę mówić i za chwilę przejdziemy do głosowania.  
Kolejny mówca 
A ja poproszę żebyśmy odrzucili ten wniosek i żebyśmy podyskutowali na temat tego kiedy, jak 
wybudować szkołę w Łomiankach Dolnych.  
Kolejny mówca 
Dobrze, to w takim razie głosujemy, jeżeli nie przejdzie wniosek radnego Marcina Etienne, wtedy 
będziemy głosować wniosek pana.  
Kolejny mówca 
Ja tylko przypomnę, że komisje są do właśnie do takich dyskusji.  
Kolejny mówca 
Komisje, do prac w komisji. Nie pracujemy indywidualnie. Praca jednostek to jest praca wspólnoty 
samorządowej, a nie pojedynczo radny przygotowuje sam. Proszę, głosujemy. Głosy w sprawie 
zdjęcia z porządku obrad punktu 13 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 
zmierzających do realizacji przedsięwzięcia budowa nowej szkoły podstawowej w Łomiankach 
Dolnych w formule partnerstwa prywatno- publicznego i skierowanie do dalszych prac w komisji . 
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?  
Kolejny mówca 
Wniosek formalny był inny.  
Kolejny mówca 
Panie radny Marcinie Etienne, jaki był wniosek?  
Kolejny mówca 
Złożyłem wniosek zgodnie z wolą wszystkich członków komisji technicznej, w której jest również 
radny Janusz Skonieczny o to, by przesunąć oba projekty uchwał do dalszych prac w komisjach, żeby 
tam można było właśnie dyskutować na posiedzenie sesji rady nie jest do dyskusji, tylko do 
procedowania. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panie radny.  
Kolejny mówca 
Mówi pan nieprawdę nie byłem za.  
Kolejny mówca 
Wniosek do prac w komisji. Jesteśmy przy głosowaniu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Kto jest za skierowaniem wnioski do pracy w komisji. Jerzy Serzysko nie zagłosował.  



Kolejny mówca 
Nie będzie głosował?  
Kolejny mówca 
Radny Jerzy Serzysko. Poproszę o głosowanie. 11 głosów za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Wniosek przeszedł. Został przyjęty, przepraszam, wniosek został przyjęty, czyli projekt uchwały 
wraca do prac w komisji. Przechodzimy analogicznie do drugiego, który brzmi. Już słyszycie państwo 
co podpowiada pan mecenas, proszę, jeżeli chciałby zabrać głos wnioskodawca, to jest ten moment.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, już zabrałem.  
Kolejny mówca 
Wobec tego przechodzimy do głosowania. Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 
14 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji 
przedsięwzięcia budowa nowego przedszkola w Łomiankach w formule partnerstwa prywatno- 
publicznego i skierowanie tego projektu do dalszych prac w komisji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto 
się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 11 głosów za, 7 przeciw, 0 
wstrzymujących się. Ten projekt uchwały również został skierowany do pracy w komisji. Zamykam 
punkty 13 i 14. Przechodzimy do punktu 15. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. Czy ktoś z 
mieszkańców chciałby zabrać głos?  
Kolejny mówca 
Ja króciutko, ponieważ zostałam wyróżniona. To nie tylko ja robiłam te ciasta. Ja tylko 
koordynowałam, ale chcę podziękować, bo jest to transmitowane, wszystkim ludziom wspaniałym z 
ogromnymi sercami, że za własne pieniądze wspomagali. Bardzo wszystkim dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę następnego mieszkańca.  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu. Paweł Stasiak sołtys sołectwa Kiełpin. Mam trzy sprawy. Nie będę przedłużać, 
bo wiem, że już jest późna godzina.  
Kolejny mówca 
Sesja będzie do 21.00.  
Kolejny mówca 
Pierwszą sprawą, na którą chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem jest kwestia placy zabaw w 
naszej gminie i środków, które są przeznaczone na realizację jakiś drobnych napraw ewentualnie 
inwestycje. Obecnie ta kwota około 200000,00 zł przy kilkunastu placach zabaw, które mamy w 
naszej gminie, no moim zdaniem jest to kwota niewystarczająca. Zważywszy na uwagę, że część 
inwestycji tak naprawdę, które zgłaszamy jako właściciele, czy osoby, które po prostu mają 
jakikolwiek dostęp do tych placy zabaw i się nimi opiekują, jest niewystarczająca. Zgłaszamy z roku 
na rok tak naprawdę rzeczy, które ulegają dewastacji. Urząd Miasta posiłkując się środkami, które 
państwo uchwalacie dokonuje jakiś tam drobnych napraw. Natomiast schemat według jakiego to się 
odbywa, no jest daleki od jakiejś optymalizacji. W rozmowie i po jakiejś tam analizie naszego statutu 
i jakichś wewnętrznych procedur okazuje się, że kwota, którą zarządza zespół odpowiedzialny za 
naprawy to może być maksymalnie kwota 10000,00 zł. Powyżej tej kwoty wszystkie dalsze naprawy 
czy zlecenia przekazywane są do innego departamentu. Do departamentu inwestycji. W związku z 
tym tak naprawdę ten zespół, który odpowiada za naprawy i mógłby robić jakieś drobne inwestycje 
tak naprawdę ma związane ręce, szanowni państwo i biorąc pod uwagę koszty jakie są obecnie na 
rynku chociażby samego zakupu zabawek, czy jakichś trampolin, czy drobnych inwestycji, praktycznie 
ten zespół nic nie może realizować. Naprawdę mamy sytuację gdzie my w Kiełpinie kupujemy piłki, 
naprawiamy sami ten plac zabaw, bo zlecamy pewne rzeczy od kilku lat, od 2019 roku jak zaczęliśmy 
pracę i te, jakby to powiedzieć, inwestycje nie są realizowane. Naprawdę to są bardzo drobne rzeczy. 
Zakup siatki do boiska do siatkówki to jest koszt około 200-300 zł. Siatek piłkarskich 250,00 zł. I mimo 
wszystko, że dokonujemy te inwestycje, te place zabaw, no może nie wszystkie, ale część z nich po 
prostu wygląda coraz gorzej. Ta infrastruktura się po prostu eksploatuje. Nie ma żadnej tak 



naprawdę, żadnego pomysłu na to, żeby ten proces zahamować. Wydaje mi się, że ta kwota, która 
jest przeznaczona, czyli ta kwota 200000,00 zł podzielona na te kilkanaście obiektów daje kwotę 
poniżej 20000,00 zł na obiekt. Tak naprawdę to jest kwota niewystarczająca. Zakup jednej zwykłej 
huśtawki z atestami to jest obecnie kwota około 12000,00 zł - 17000,00 zł, więc to daje nam taki 
pogląd na to, co my możemy zrobić. Albo kupujemy jedną nową zabawkę albo cokolwiek możemy 
naprawić. Także chciałbym zwrócić państwa uwagę przy kolejnych uchwałach i głosowaniu, aby tą 
kwotę na właśnie na te place zabaw zwiększyć. To myślę pomoże zarówno paniom, które, jakby to 
powiedzieć, odpowiadają za utrzymanie tych placy zabaw, jaki i samym mieszkańcom umożliwi 
korzystanie z tych obiektów. Obecnie teraz w Kiełpinie mamy taką sytuację, że boisko do siatkówki 
jest nieczynne od tamtego roku, a boisko do koszykówki jest nieczynne od tego roku. Więc tak 
naprawdę nie mamy żadnej infrastruktury oprócz boiska do piłki nożnej, na którym nikt nie gra, bo 
jest niebezpieczne. Tam jest trawa kępiasta. W ogóle się nie da z tego boiska normalnie korzystać. 
Więc tak naprawdę został tylko ten mały plac zabaw dla takich najmłodszych dzieci, w którym 
wymieniliśmy piasek do piaskownicy i to była jedyna inwestycja w tym roku. To by była pierwsza 
sprawa. Druga sprawa to inwestycje miejskie. Szanowni państwo, ja jako członek zarządu jednego 
sołectw i osiedli kilkukrotnie już zwracałem się do pani burmistrz i do zarządu miasta z prośbą o 
przygotowanie takiego pliku, który byłby ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, w którym 
my jako osoby zainteresowane często zarządzające budżetem sołectw i osiedli, jak również 
mieszkańcy mogliby weryfikować postęp danych inwestycji. Pierwszy taki pomysł zgłosiliśmy w 2019 
roku. Od tego czasu właściwie nic się nie wydarzyło. Realizacja inwestycji w naszej gminie, no wiecie 
państwo jak wygląda. Jest moim zdaniem spowolniona, utrudniona. Na to składa się wiele 
czynników. Nie oceniam niczyjej pracy. Nie chciałbym jakby to powiedzieć wypowiadać się na forum 
jak ja to oceniam, jak oceniają to inni mieszkańcy, jedni lepiej pewnie, drudzy gorzej. Natomiast co 
na pewno mogłoby poprawić współpracę i usprawnić to, to przygotowanie takiego rozwiązania. 
Można by to na przykład zrobić w ramach BIP-u albo w ramach strony Urzędu Miasta. Naprawdę to 
nie są jakieś bajońskie kwoty, które musielibyśmy na to przeznaczyć, ale wystarczyłoby, żeby 
pracownik, pracownicy Urzędu Miasta dokonywali na przykład na zasadach nie wiem tygodniowych 
analizy takiego pliku i uaktualnienia. Myślę że to, taką pracę można by wykonywać, nie wiem, jedna 
osoba to spokojnie jakby to 8 godzin robiła w skali tygodnia to już mówię maksymalnie pewnie by ją 
kosztowało taki wysiłek. Natomiast dla nas, dla mieszkańców i dla sołectw ułatwiłoby to bardzo 
realizację zadań i jakąkolwiek weryfikację ich postępu. W tej chwili ja próbuję od kilku miesięcy na 
przykład zweryfikować postęp łatania dróg albo ich wyrównywania w sołectwie. Jestem kilkukrotnie 
w urzędzie, nie mogę spotkać pana naczelnika, zostawiam telefon do siebie, nikt nie oddzwania, 
rozmawiam z panem Wójcikiem, który odpowiada za drogi. On mi obiecuje jakiś tam termin, ten 
termin jest nieutrzymany. Ja do niego dzwonię, a on nie oddzwania. Byłem w poniedziałek, 
zostawiłem do siebie numer, bo też go nie zastałem. No wiadomo są jakieś sytuacje, gdzie mamy 
jakieś urlopy, zwolnienia. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast tak jak mówię, sprawa na przykład 
równania jednej ulicy to jest wniosek, który ja złożyłem na początku stycznia i mamy maj i tak 
naprawdę to droga nadal nie została wyrównana. Więc nie wiem jak to wygląda i kto to nadzoruje. 
Natomiast tak. Od dłuższego czasu nie ma burmistrza do spraw technicznych. Pewne rzeczy 
zgłaszamy na komisji technicznej, która jakby to powiedzieć, no przychyla się do naszych wniosków 
natomiast no dalej gdzieś ten proces utyka. Także taki plik, który by pozwolił weryfikować, zgłaszać i 
weryfikować ten poziom zaawansowania byłby bardzo pomocny I myślę, że ułatwiłby kontrolę. Ja 
postaram się w swoich uprawnień wspólnie z mieszkańcami złożyć taki wniosek na państwa ręce i 
mam nadzieję, że państwo podejmą jakby to powiedzieć, próbę no rozważania takiej opcji i 
przegłosowania tego. Moim zdaniem to będzie naprawdę dobro dla mieszkańców, ułatwienie pracy 
dla rad sołeckich i jak również dla myślę, że dla państwa, no państwu też zależy, żeby te inwestycj,e 
które państwo wnioskują, żeby nie trzeba było dzwonić, nie wiem, spotykać się niepotrzebnie tylko, 
żeby mogli państwo sobie wejść na stronę i na przykład sprawdzić na jakim etapie jest dana 
inwestycja. Oczywiście no poza pojechaniem na miejsce. To byłaby druga sprawa i trzecia sprawa 
dotyczy już jakby to powiedzieć bezpośrednio sołectwa Kiełpin. Szanowni państwo w 2021 odbyła się 



impreza na placu zabaw w Kiełpinie. Odbyły się w ramach tej imprezy również konsultacje społeczne 
w ramach przeznaczenia terenu, który gmina kupiła obok placu zabaw w Kiełpinie. No minął rok od 
tych konsultacji. Pojawił się na BIP-ie nawet, jakby to powiedzieć, wynik tych konsultacji. Natomiast 
przez ten rok właściwie nic się nie wydarzyło oprócz tego, że magazyn, który wcześniej był sklepem 
meblowym teraz został zaadoptowany no i spełnia funkcje powiedzmy techniczno- magazynowe, 
tak. Natomiast przeznaczeniem zgodnie z wnioskami mieszkańców i zgodnie z jakimiś ustaleniami 
wielu spotkań, które miały miejsce było oddanie tego terenu pod zabudowę i infrastruktury szkolnej, 
edukacyjnej lub kulturalno-oświatowej. No na chwilę obecną ja chciałbym może tutaj bezpośrednio 
do pani burmistrz zadać pytanie, ponieważ nie ma pana naczelnika do spraw technicznych czy 
inwestycji, więc to pytanie trzecie to może indywidualnie do pani burmistrz już skieruję. Ewentualnie 
do pana naczelnika do spraw inwestycji, ale chyba go nie widziałem, więc nie wiem czy jest na sali. 
Nie ma go już, tak? Dobra. To ewentualnie no chciałbym zapytać co dalej z tą inwestycją, bo dostaję 
pytania od mieszkańców. Odbyły się konsultacje, coś ustaliliśmy, mieszkańcy wyrazili swoją wolę. No 
i co dalej? Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa mieszkańców chciałby zabrać głos? Proszę.  
Kolejny mówca 
Łomianki Stare. Ja wyczytałem tu w marcowej Łomiankowskiej, że we wrześniu ma się odbyć defilada 
i piknik historyczny. I tu jest też taka pozycja, że rekonstrukcja historyczna ma być. Co wchodzi w 
skład tej rekonstrukcji historycznej.  
Kolejny mówca 
Będzie podana informacja.  
Kolejny mówca 
Czy to będzie odtworzenie bitwy? Tak jak było to w ostatnich latach?  
Kolejny mówca 
Bitwy na pewno nie, to jest za droga rzecz, żebyśmy to zrobili. Na pewno osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie wrześniowych uroczystości w miarę zbliżania się do tego z września będzie 
szczegółowy plan opracowywany.  
Kolejny mówca 
Właśnie pytam się, bo ze względu na Ukraińców, no bo jeśli miała by być właśnie bitwa.  
Kolejny mówca 
Nie, od kilku lat nie ma. Są po prostu pikniki historyczne i raczej idziemy w takie raczej edukacyjne. 
To ostatnie co było, czyli gra miejska, gdzie można było właśnie zdobywać punkty będąc w kilku 
miejscach, ale to jakby jeszcze przed nami, a na pewno nie planujemy żadnej bitwy.  
Kolejny mówca 
Właśnie chodziło o traumę tych Ukraińców, żeby jeszcze jakieś wybuchy były.  
Kolejny mówca 
Ale pani burmistrz powiedziała, że nie będzie bitwy. Także nie ma. To jest takie bezprzedmiotowe. 
Czy jeszcze ktoś z państwa mieszkańców chciałby zabrać głos?  
Kolejny mówca 
Dzień dobry państwu, partia Korwin. Szanowni państwo radni, szanowna pani burmistrz. Mam 
pytanie odnośnie działki w Dziekanowie Polskim. Temat ucichł na 3 lata. Wiemy, był Covis. Nie było 
czasu na to. Chciałbym prosić państwa radnych o napisanie interpelacji w kwestii co wydarzyło się w 
kwestii tej działki. Czy sprawa prawna została uregulowana czy nie? I czy możemy myśleć na przykład 
o budowie świetlicy w tamtym miejscu? Jest to działka przy Rolniczej 332. Jest to działka bodajże 
albo we władaniu albo nawet i w posiadaniu gminy Łomianki. Ona była, był tam proces z jednym z 
mieszkańców, który próbuje ją zasiedzieć, czy coś w tym rodzaju. Już nie pamiętam. Trwał proces 
pomiędzy gminą a właśnie nim i chciałbym wiedzieć czy zostało, czy coś ruszyło w tym temacie, bo 
warto byłoby to jest idealna działka, żeby wybudować tam coś takiego faktycznie dla mieszkańców. 
Punkt drugi, jeżeli chodzi o równanie ulic. Ostatnio jako, że już nie mieszkam w Dziekanowie Polskim 
tylko tutaj bardziej w Łomiankach Baczyńskiego, ale nadal zgłaszają się do mnie mieszkańcy, którzy 



mówią, że niedostatecznie gmina wyrównuje ulic i tutaj tyczy się akurat ulic Wędkarskiej, 
Krasnoludków, Mikołajczyka, Poziomkowej, a także kilku ulic w Dziekanowie Bajkowym oraz w 
Sadowej. Szanowni państwo radni bardzo bym prosił o podjęcie tej kwestii na sesji Rady Miejskiej, 
napisania interpelacji i być może jest możliwość ściągnięcia z czegoś pieniędzy, żeby dorównać 
przynajmniej cokolwiek. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest trudne, ale mieszkańcy też chcą 
mieszkać przy przynajmniej chwilowo doremontowanej ulicy, bo na przykład, gdyby państwo 
przyjechali się na ulicę Krasnoludków. Przejazd nią z prędkością większą niż 10 km/h jest trudny. 
Potęguje to dodatkowo aktualnie budowa kanalizacji na ulicy Rolniczej. Dojazd dla tych ludzi jest 
katastrofalny, więc przynajmniej ułatwmy im w tym miejscu dojazd do ich posiadłości. I to wszystko 
w takim razie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa mieszkańców chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem 
zamykam punkt 15 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 16. Interpelacje zapytania i wolne 
wnioski. Proszę radnych o zgłaszanie się. Magdalena Cłapińska. W takiej kolejności. Czy jeszcze ktoś z 
państwa radnych chciałby zgłosić się po wypowiedzi? Chcę zamknąć listę mówców, bo proszę 
pamiętać, pracujemy, obradujemy do 21.00. Dobrze, proszę po kolei radna Magdalena Cłapińska.  
Kolejny mówca 
Bardzo dziękuję za głos. Ja zwracam się z prośbą o spotkanie w sprawie poprawy stanu boiska przy 
Szkole Podstawowej numer 1. Prośbę swoją kierowałam do komisji technicznej. Chciałabym 
zorganizować spotkanie z może przedstawicielami wydziału inwestycji oraz z członkami komisji 
technicznej lub też radnymi, którzy będą zainteresowani tym tematem. Wiem, że były tam naprawy 
boiska organizowane, ale tak jak mieliśmy w 2020 roku opinie osoby, która konserwuje boiska w 
naszej gminie, że na tym boisku już wszelakie naprawy nie mają sensu i trzeba poprawić stan tego 
boiska remontem, dlatego chciałabym w związku z tym tematem zobaczyć na jakim jesteśmy etapie i 
też pod kątem wydziału inwestycji co jesteśmy w stanie zrobić. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny mówca 
Bardzo dziękuję za ten głos. Tomasza Stasiaka a propos, Pawła, przepraszam bardzo, przepraszam 
najmocniej. Za ten głos w sprawie takiego pliku do monitorowania. Ja w podobnej sprawie już w 
2019 roku zgłaszałem się do urzędu. Zaproponowałem takie rozwiązanie, zaproponowałem taki 
arkusz kalkulacyjny, który by miał 4 de facto statusy i jakieś daty i to wszystko, żebyśmy mogli to 
monitorować. Potem po długich dyskusjach i zastanawianiu się jak to tego doprowadzić udało się 
nam z wiceburmistrzem Pawłem Bogdziewiczem, ukłon w jego kierunku, taki plik uzyskać w maju 
2000, przepraszam w styczniu 2021 roku. Wydawało się, że będziemy mogli nad tym pracować, bo 
tam były wszystkie inwestycje drogowe. Mieliśmy też apetyt, żeby połączyć to z równaniem dróg, 
żeby równanie dróg było bardziej otwarte i żeby ono, żeby ten harmonogram równania nie był 
dostępny na wniosek o dostęp do informacji publicznych, tylko żeby po prostu był znany i żeby było 
wiadomo kiedy się tam zmieniają priorytety i dlaczego. Bo to też nie jest łatwe, dyskutowaliśmy na 
ten temat też nikogo nie oceniam ani nie krytykuję, bo wiem, że przeniesienie maszyny z jednego 
miejsca na drugie w Łomiankach, która równa drogę jest wyzwaniem logistycznym i czasem po 
prostu nie można tych najbardziej wymagających dróg wyrównać najszybciej, bo warto równać drogi 
obszarami i w związku z tym czasem są równane w pierwszej kolejności drogi, które mogłyby 
poczekać. Niemniej jednak tak, jak najbardziej chcielibyśmy, komisja techniczna od samego początku 
o to wnioskowała. Chcieliśmy zrobić z tego stały element naszych posiedzeń, ale się nie udało. My 
nie jesteśmy niestety do tego władni. Także wniosek do nas. My możemy jedynie się przychylić i 
powiedzieć, że też byśmy tak chcieli. Nie wiem co dalej możemy z tym zrobić. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, poproszę teraz panią Agnieszkę Zdunek.  
Kolejny mówca 
Ja mam jedno krótkie pytanie. W imieniu mieszkańców ulicy Partyzantów. Zbliża się w środek 



drugiego kwartału. W drugim kwartale miały być dokończone prace wodno-kanalizacyjne przerwane 
w zeszłym roku i chcielibyśmy wiedzieć co się w tej kwestii dzieje. Na jakim jesteśmy etapie, 
ponieważ no dochodzą tutaj niepokojące informacje między innymi z biuletynu informacyjnego, że 
drugi przetarg nie przyniósł, drugie postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Na jakim etapie się 
znajdujemy? W czym jest problem? Może przetarg należałoby jakoś inaczej zorganizować? I co dalej 
z tą inwestycją? Także to jest to pytanie. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Odpowiedzi będą na końcu. Bardzo proszę teraz radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Ja mam generalnie parę tematów. Jeden temat to jest do pani burmistrz i pani burmistrz dzisiaj 
powiedziała nam, że kwestie oświaty są poruszane, że są dyskusje na temat szkół, przedszkoli. To ja 
mam pytanie dlaczego my robimy nic o tym nie wiemy, dlaczego Rada Oświatowa też nic o tym nie 
wie? Proszę państwa, nonszalancja, z jaką traktuje pani burmistrz radę jest niebywała. To znaczy to 
jest takie podejście pod tytułem dowiaduj się. Czyli trzeba pytać co drugi dzień pani burmistrz czy coś 
się dzieje. A jak się nie zapytamy to się dzieje, ale my się o tym nie dowiadujemy. Czyli dzieją się 
jakieś plany. Mimo że jest Rada Oświatowa wyraźnie powiedziane, że ma opiniować takie rzeczy. Ma 
kształtować. I co? Dzieją się różne rzeczy dotyczące, ktoś się gdzieś spotyka, z kimś rozmawia. Rada 
Oświatowa nie wie o niczym i radni też nie wiedzą o niczym. Proszę państwa to nie jest pierwszy 
przypadek. Komisja bezpieczeństwa, której jestem członkiem jakiś czas temu wysłała do pani 
burmistrz pytanie dlaczego nie jest zapraszana na posiedzenia sztabu kryzysowego. Nie jest 
informowana na temat tego co sztab kryzysowy robi, co w kwestii bezpieczeństwa się w ogóle w 
Łomiankach dzieje i dostaliśmy odpowiedź: bo nie ma takiego obowiązku. Pani burmistrz idąc do 
wyborów powiedziała, że gmina będzie transparentna i wszyscy będziemy wiedzieć wszystko co się 
dzieje. Będzie przezroczyście. Proszę państwa nie jest przezroczyście. Wszystko dzieje się tak, 
żebyśmy my radni nie dowiedzieli się o tym, albo żebyśmy dowiedzieli się na już ostatnim etapie 
kiedy możemy wyrazić decyzję albo w jedną albo w drugą stronę. To kwestia oświaty, szkół. Bardzo 
żałuję, że nie mogliśmy dzisiaj porozmawiać o szkole. Prawdopodobnie nie porozmawiamy o szkole. 
Następne dwa punkty, które mam dotyczą pani przewodniczącej. Pozwolę sobie na krytykę dzisiaj. 
Pani przewodnicząca, zauważyłem dzisiaj, że niesprawiedliwie dzieli pani głosem podczas dyskusji. 
Przejrzę to nagranie tej sesji i przejrzę kolejne i opublikuję w internecie fragmenty. Jeden będzie to 
fragment, jak pani burmistrz poucza radnych, że trzeba odpowiedzialnie głosować i wtedy pani nie 
reaguje i drugi fragment kiedy radny Janusz Skonieczny próbuje odpowiedzieć pani burmistrz, że on 
nie robi wycieczek prywatnych. I wtedy pani reaguje. Ja wykonam pracę. Przejrzę inne, bo tych 
rzeczy jest dużo i przygotuję pani specjalny materiał, bo mam nadzieję, że pani będzie startować w 
przyszłych wyborach, więc może pani liczyć na moje wsparcie w kampanii. Będę to regularnie 
publikował. Poświęcę czas i przygotuję specjalnie dla pani. Będą takie sloty, gdzie tutaj pani będzie 
połajanki robiła jak radni mówią, a tu jak pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Proszę pana, proszę nie przesadzać.  
Kolejny mówca 
Ja nie przesadzam, od tego jestem. Dzisiaj to się wydarzyło. Przejrzę, będzie pani miała nagranie. W 
internecie na pewno. Wszyscy słyszeliśmy, pani przewodnicząca jak radny Skonieczny zaczął 
wypowiedź mówiąc, że on nie robi wycieczek na temat kompetencji poznawczych pani burmistrz i 
pani mu przerwała w tym momencie. Pani burmistrz jak robi takie rzeczy, nie ma żadnych przerw. To 
jest wyraźnie powiedziane i naprawdę proszę na to zwrócić uwagę.  
Kolejny mówca 
I proszę nie szantażować.  
Kolejny mówca 
Ja nie będę szantażował, to nie jest szantaż. To jest obietnica. Teraz tak. Drugi temat do pani. Dwie 
sesje do tyłu na koniec sesji odczytała pani pismo podpisane przez pięciu członków Rady Oświatowej. 



Pismo było skargą na mnie. Pismo było podpisane przez 5 osób, z których 4 osoby są opłacane z 
budżetu gminy. Żeby było jasne. 4 dostają pensje z budżetu gminy.  
Kolejny mówca 
I co z tego, że dostają?  
Kolejny mówca 
Ale ja mogę? Czy pani teraz będzie mi przerywać i komentować? Czy zachowujemy się jakby, potrafi 
pani milczeć przez ten moment jak to przeczytam? Bo ja mam tekst do przeczytania. Pismo było 
skargą na mnie. Było podpisane przez 5 osób. Pozostałe osoby w Radzie Oświatowej nie zostały 
nawet poinformowane, że takie pismo powstaje. Że takie pismo powstało, jest okej. Każdy ma prawo 
krytykowanie pracy innego. To jest święte prawo, mamy prawo do krytyki, żyjemy w wolnym kraju. 
Więc to jest w porządku. To, że pani nie skontaktowała się z pozostałymi członkami Rady 
Oświatowej, to jest moim zdaniem słabe i to jest pani wina. Natomiast to, że przeczytała pani to 
pismo na zakończenie sesji i nie dała mi pani żadnej możliwości ustosunkowania się do tego, jest 
haniebne i jest poniżej wszelkiej krytyki. Jest pani w mojej opinii ekstremalnie złym prowadzącym 
dyskusję. Ciężko w ogóle nazwać to dyskusją, bo otwiera pani listę mówców i nie ma możliwości 
wypowiedzenia się podczas wypowiedzi innych radnych. Dyskusja to nie są przemowy. To jest 
interakcja. Może zamiast szkolenia z przepisów powinien ktoś panią nauczyć prowadzenia spotkań w 
sposób bezstronny i aktywizujący rozmowę i to jest wszystko co chciałem powiedzieć na ten temat. 
Nie miałem jeszcze tak złego prowadzącego dyskusji w moim życiu, a zajmuje się tym profesjonalnie 
od 20 lat ponad, prowadzeniem dyskusji. Po prostu ręce mi opadają jak pani to robi. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję panu za tę krytykę. Przyjęłam do akceptujących wiadomości. Czy jeszcze ktoś z państwa? A, 
tak proszę Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Szanowna Rado, szanowni mieszkańcy. Ja mam takie kilka spraw. Pierwsza sprawa dotyczy, mam 
pytanie po prostu. Kiedy zostaną załatane dziury asfaltowe na ulicy Poziomkowej oraz kiedy zostanie 
wyrównana droga szutrowa w ulicy Poziomkowej. Zwrócili się do mnie mieszkańcy wraz z Radą 
Sołecką, którzy wystąpili do pani burmistrz 2 miesiące temu. Otrzymali od pani burmistrz pismo, w 
którym urząd zobowiązał się że do 31 marca zostanie to wykonane. Mamy kwiecień, a w zasadzie 
maj. Dziury jak były tak są. Jednocześnie proszę o wyrównanie ulic na ulicy Wędkarskiej. To jest 
droga gminna tak samo jak ulica Poziomkowa. Tam też są dziury. Z uwagi na to, że ulica Rolnicza jest 
przekopana większy ruch wzrósł właśnie na tych ulicach głównie między ulicą Rolniczą a ulicą 
Kolejową, czyli ulicą Wędkarską, ulicą Mikołajczyka, ulicą Królowej Marysieńki, czy ulicą Podróżną i 
Poziomkową i to powinno być zrealizowane dość szybko, ale pani burmistrz jeśli nie będzie 
realizować pism, przesyła pisma i wyznacza termin, no to w takim razie może będzie zainteresowana 
jak się zrobi parę zdjęć i puści na Facebooka, bo zawsze w tym wypadku radny radny Bartoszewski 
bardzo sprawnie to robi u siebie na osiedlu, więc może i tutaj my zaczniemy tak publikować, żeby 
pani burmistrz miała pełną akceptację społeczną w innych miejscach miasta. To jest pierwsza 
sprawa. Druga sprawa to jest chciałbym się zapytać o kontrolę, która była w spółce Zwik w 
Łomiankach. Dotyczyła zwolnienia pracownika z pracy, członka związku zawodowego funkcyjnego i 
tutaj z tego co ja wiem, chciałbym się dowiedzieć czy radni Rady Miejskiej w Łomiankach otrzymają 
jakieś wyjaśnienia w ramach tej kontroli Zwik i czy radni rady miejskiej otrzymają wyniki tej kontroli. 
Chodzi o dokumenty z przeprowadzonej kontroli i jak również czy prezes Zwik przyjął mandat za 
uchybienia w tym zakresie i czy je zapłacił. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze, że no na 
pierwszym roku studiów zarządzania czy ekonomii uczą studentów, a tym bardziej pani burmistrz 
powinna o tym wiedzieć, czy członkowie zarządu Zwik, a tym bardziej pan członek zarządu 
Chechłowski, że członków związków się nie zwalnia bez zgody związku. To jest karalne oraz może jest 
to rażące złamanie prawa Kodeksu Pracy i w związku z tym ktoś będzie miał widocznie duże 
problemy. Dziękuję na razie.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń.  



Kolejny mówca 
Ja bym chciała zadać pytanie w kwestii jak to kiedyś nazwał na komisji społecznej moje propozycje 
tak zwana drobnica. Więc ta drobnica, proszę państwa, to jest już oczekiwany chyba od półtora roku 
taki skromny naprawdę za niewielkie pieniądze taki kącik rekreacyjno-grillowy na osiedlu 
Równoległa, na który już czekamy i czekamy i czekamy i jacyś panowie się pojawili i znowu cisza. To 
jest jedna rzecz. Nie wiem jak z tą realizacją tej małej naprawdę investycji drobnej, która może 
trochę umilić życie mieszkańcom osiedla Równoległa. A druga sprawa to jest też wnioskowałam to 
już na komisji społecznej taką drugą drobnicę w sensie realizacji. Mówię o finansach. To był 
radiowęzeł w szkołach podstawowych przynajmniej dwóch tych, o których wiem, że pani dyrektor 
Pelczarska też bardzo była tym zainteresowana w dwójce no i my w trójce również. O tym radiowęźle 
mówiłam o zaletach i wystarczy się przejść do trójki, włączyć jakiekolwiek urządzenie mierzące 
poziom hałasu, dzieci są bardzo głośne. Myślę, że puszczanie muzyki, która łagodzi obyczaje mogłaby 
coś zdziałać i troszkę zaktywizować dzieci. Ja już o tym mówiłam zaktywizować, czymś 
zainteresować, trochę zmniejszyć ich taką nadaktywność werbalną bym powiedziała, delikatnie 
mówiąc. Przypominam o tej inwestycji i chciałabym bardzo się dowiedzieć jakie są plany i nie wiem 
stopień zaawansowania tychże drobnych przedsięwziąć. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo proszę żeby odpowiedziała na pytania, jeżeli tak uważa pani burmistrz.  
Kolejny mówca 
Znaczy na część pytań ja tak zbiorczo zreferuję kilka spraw, ale tak jak się jakiś czas temu, znaczy, tak 
jak jakiś czas temu poprosiłam państwa o wnioski i zapytania i interpelacje w formie pisemnej, 
podtrzymuję to, bo chciałabym, żebyśmy odpowiednio zrozumieli intencje tego co państwo mówicie, 
żeby to było potem zbieżne z państwa napisanym mailem, bo to można też przesłać mailem. To nie 
musi być w formie jakiegoś podania. Tutaj w odpowiedziałbym panu Pawłowi Stasiakowi, sołtysowi 
Kiełpina. Wszystkie informacje, które pan zostawia na komisjach technicznych one trafiają do 
protokołu. Te protokoły powinny trafiać do biura rady, ale oprócz protokołu powinny powstawać 
wnioski, ponieważ ja nie czytam protokołów, bo protokoły są dla komisji technicznej, dla radnych 
idla mieszkańców, którzy przychodzą na te komisje, żeby można było potem sprawdzić co było 
omawiane. Do burmistrza i do pracowników urzędu miejskiego powinny trafiać wnioski zabrane na 
tychże komisjach, więc tutaj bardzo prosiłabym o rozmowę z przewodniczącym komisji technicznej i 
ewentualnie z protokolantem, żeby jednak pilnowali takich spraw mieszkańców, żeby to we 
wnioskach potem trafiało na biurko do sekretariatu do mnie a potem ja dekretuję to do 
odpowiednich pracowników i tutaj ogromna prośba do przewodniczącego komisji technicznej o 
wnioski, a nie stwierdzenie, że jest protokół, bo z tymi protokołami to też jest tak, że ich nie ma. 
Niemniej jednak bardzo chętnie zajmiemy się tymi informacjami. 350000,00 zł na place zabaw jest w 
budżecie. Rzeczywiście tam są różne historie związane ze stanem zabawek, ale prostujemy różne 
rzeczy i mam nadzieję, że w tym roku będzie zdecydowanie lepiej niż było w latach ubiegłych, a 
poprosiłabym mimo wszystko o pana pytania na piśmie, bo było ich dużo. Dotyczyły też również 
zakupów wszelkiego typu, ale wszystko co jest powyżej 10000,00 zł to już jest zakup inwestycyjny i 
tutaj rzeczywiście robią się schody. Plany miejscowe są potrzebne do zrobienia czegokolwiek na tej 
przestrzeni obok placu zabaw. Czekamy na odpowiednie rozpisanie właśnie konsultacje społeczne 
planu miejscowego i dopiero wtedy będzie można zaplanować tam w tamtym miejscu jakąkolwiek 
placówkę oświatową, bo mówimy o placówce oświatowej. Niemniej jednak powstał kłopot z 
przeniesieniem naszych mieszkańców z ulicy Pionierów do tego budynku, który jest również przy 
placu zabaw. On trochę uratował nam życie jako gminie, bo mieliśmy gdzie relokować naszych 
mieszkańców i dopóki też nie zostaną przeniesieni mieszkańcy z ulicy Rolniczej z tego budynku no to 
też trudno planować cokolwiek, ale to się i tak zbiega z pracami na temat planów miejscowych. Z 
pracami o planach miejscowych. Jeśli chodzi o równania dróg i całą resztę no to jest przetarg teraz 
ogłoszony. Otwarcie będzie 13 maja. 31 marca została zwiększona kwota o 785000,00 zł na równanie 
dróg i przetarg x ogłoszony na 2 lata. Mam nadzieję, że to, że to będzie na 2 lata 2022-2023 jednak 
zmobilizuje wykonawców zdecydowanie bardziej odpowiedzialnych za swoją pracę, bo nie tylko w 



naszej gminie kłopot jest z wykonawcami prac dotyczących właśnie tego równania dróg szutrowych 
najczęściej. To są takie drobiazgi. Pana Patryka Zajączkowskiego prosiłabym o przesłanie w formie 
pisemnej pana pytań. Boisko SP1, pani Magdo poprosiłabym o maila, tak jak mówiłam, do biura rady 
i wtedy po prostu z odpowiednimi urzędnikami ustalimy spotkanie. Pan Janusz mówił o 
harmonogramie równania dróg, tak też mi się marzą tego typu rzeczy. Może kiedyś dojdzie do 
zwiększenia o dodatkowy etat pracowników wydziału inwestycji i remontów. Na razie jest to 
niemożliwe, bo tam się po prostu już nie mieszczą. Jeśli chodzi o inwestycje w Dąbrowie Leśnej to 
poproszę o formę pisemną. Jeśli są to inwestycje dotyczące Zwiku, proszę pismo do Zwiku. Pan 
Michał Naftyński, prosiłabym odpowiedzi cytować w całości, te które są otrzymywane z urzędu, bo 
obawiam się, że komisja bezpieczeństwa, no nie do końca dostała taką odpowiedź o jakiej pan 
powiedział. Rzeczywiście komisja bezpieczeństwa też dobrze byłoby gdyby się spotykała częściej i 
miała w porządku obrad różne tematy. Wtedy pracownicy urzędu miejskiego i jednostek podległych 
przychodzili i mówiliby, wyjaśnialiby jakby co w gminie się dzieje. Jeśli chodzi o szkołę, no to 
wspomniałam wcześniej, że zebraliśmy opinie wielu osób związanych z oświatą, ale nie do końca 
jeszcze z merytoryką, czyli nie mówimy o programie tylko mówimy o możliwościach 
zagospodarowania terenu. No to z całym szacunkiem, ale jeszcze Rada Oświatowa nie bardzo będzie 
umiała w przepisach znaleźć informację jaki budynek, jaka kubatura i co się zmieści na danej działce, 
a jak właśnie przejdziemy do dalszych prac na pewno Rada Oświatowa będzie w to włączona. Też 
chciałam powiedzieć że dyrektor ICDS-u i naczelnik wydziału edukacji również przecież należą do 
Rady Oświatowej, więc nieprawdą jest, że Rada Oświatowa nie ma o tym pojęcia. Pod pismem 
podpisało się 5 osób, jeśli chodzi o pismo z Rady Oświatowej, nie 4. To też chciałaby,, żebyśmy się 
trzymali faktów, a nie własnych jakichś wyobrażeń. 5 osób się podpisało . Jeśli chodzi o ulicę 
Poziomkową i szutrową i inną to chciałam powiedzieć, że tak. Naszym marzeniem było, żeby to 
zostało wyrównane w marcu. Jednak pogoda nie zawsze sprzyja. Nie wyrównuje się dróg 
szutrowych, jeśli są skoki temperatur przez 0. To słynne takie przez 0. Czekaliśmy po prostu na lepszą 
pogodę i mam nadzieję, że też po wyłonieniu wykonawcy albo interwencyjnie po wyłonieniu 
wykonawcy będą te drogi mogły być wyrównane w odpowiedni sposób. Reszta pytań, które pan 
zadał, nie są do mnie adresowane, szanowny panie, tylko proszę zadać pytanie do Zwiku i tu 
postawię kropkę, bo nie chciałabym być niemiła, jeśli chodzi o sprawy sądowe i całą resztę, bo chyba 
pan nadal taką jedną sprawę ma założoną i pan wytyka błędy innym, a sam popełnił ogromny. Pani 
Joanna Zabłocka-Ł udzeń, placyk na Równoległej i radiowęzeł. Proszę napisać choćby maila do biura 
rady i ja chętnie jakby przepytam osoby odpowiedzialne za to co się zrobiło albo co się albo właśnie 
dlaczego się czegoś nie udało, ale to proszę w formie pisemnej. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Szanowni państwo radni. Otwierając listę mówców poprosiłam państwa o wpisywanie się 
na listę i stwierdziłam, że zamkniemy listę mówców, po czym zgłaszają się do wypowiedzi. Janusz 
Skonieczny, Jerzy Serzysko, Adam Salwowski. Oczywiście bardzo proszę, mówcie państwo, tylko to 
pokazuje jakiś szacunek do sprawy, do sesji, do prowadzenia sesji. Czekam na otwarcie, otwieram 
listę mówców, proszę żeby się zgłaszali, zamykamy listę mówców, ale później dopiero państwu się 
przypomina. Proszę po kolei, Janusz Skonieczny, Jerzy Serzysko, Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Pani przewodnicząca to jest zasadnicze pytanie czy to jest punkt na przemówienia radnych i wtedy 
możemy otworzyć listę mówców i każdy będzie miał dwie minuty, będzie mógł się przygotować, 
każdy się wypowie, nagra i wszyscy go zignorujemy czy raczej chodzi o to, żebyśmy właśnie 
dyskutowali i żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć, zadać pytania, jak nam się coś przypomni to zadać 
kolejne. Dziękuję. Czyli zgadza się pani, że to taki punkt powinien być dyskusyjny ze mną czy nie?  
Kolejny mówca 
Ja uważam, że jeżeli otwieramy listę mówców, czas jest ograniczony do godziny 9:00 chciałabym, 
żeby każdy miał szansę. Proszę mówić. Nie dyskutuję z panem.  



Kolejny mówca 
Ale skoro ja nikomu nie zabieram głosu. No właśnie o to chodzi, że pani przed chwilą wyraziła swoją 
opinię.  
Kolejny mówca 
Interpelacje i zapytania. Proszę mówić.  
Kolejny mówca 
Ja mam taki wniosek w ramach interpelacji, żebyśmy pozwolili sobie na dyskusje w ramach tego 
punktu. To jest wniosek do pani. Przyjęliśmy Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. Tam jest taki 
punkt dotyczący pozyskiwania gruntów pod zieleń miejską i na naszym spotkaniu zapytałem się czy w 
związku z tym na podstawie tego planu będzie łatwiej przekazać tereny pod zieleń miejską. Ja 12 
października bodajże zaoferowałem, że bezpłatnie przekażę teren pod poszerzenie ulicy Wiślanej 
właśnie z przeznaczeniem na nasadzenia wzdłuż ulicy i pani burmistrz powiedziała, że nie chce i 
związku z tym pytam się teraz czy coś się zmieniło, jak przyjęliśmy ten Miejski Plan Adaptacji do 
Zmian Klimatu, gdzie właśnie jednym z działań jest pozyskiwanie terenów pod zieleń miejską. 
Chętnie przekażę te tereny będzie można zapisać, że coś osiągnęliśmy w tym temacie. Pani 
burmistrz, jak mam to zrobić, żeby pani przyjęła te tereny. To jest pierwsze pytanie. Tak, żeby gmina 
przejęła ode mnie te tereny i wykorzystała na zieleń na ulicy. Drugie pytanie. Nie ma pana 
naczelnika, ale to zostawię może. Kiedy ulica Strumykowa zostanie wyremontowana? Dzwoniłem do 
Zwiku, ale Zwik nie był mi w stanie tej odpowiedzi udzielić, więc nie wiem czy mam złożyć w tej 
sprawie interpelację czy może pani burmistrz zadziała i gdzieś kogoś zapyta co tam się dzieje na ulicy 
Strumykowej. Ona jest bardzo kluczowa dla mieszkańców Łomianek Dolnych. Większość, 
przepraszam, nie będę oceniał liczby, część mieszkańców Łomianek Dolnych korzysta z tej drogi, żeby 
dojeżdżać do Warszawy, żeby ominąć korki w centrum Łomianek. Dlatego ona jest dla nas bardzo 
ważna. Kolejne pytanie. Czy mamy jakieś rozwiązania i tutaj pytanie do państwa radnych czy też 
zauważyliście tego typu problem, że wykonawcy, deweloperzy generalnie zostawiają syf na drogach 
przed swoimi inwestycjami. Ten problem był na Chopina, gdy było budowane osiedle. Tam były 
interwencje straży miejskiej. Nie ma pana komendanta. Tak jeździliśmy i tam się udało doprowadzić 
do tego, że wykonawca sprzątał. Ja korzystając też z pomocy straży miejskiej udało mi się 
zdyscyplinować firmę Sławbud, która buduje przy ulicy Wiślanej też, żeby sprzątali tę ulicę. Potem 
dowiedziałem się będąc w okolicy, że na ulicy Łużyckiej jest taki sam problem i tam jest fatalnie i też 
mówię mieszkańcom no niestety trzeba codziennie dzwonić na Straż Miejską i codziennie Straż 
Miejska musi przyjechać, wlepić mandat albo nie. Ja tego nie wiem. Czy my jako gmina mamy jakieś 
inne rozwiązania czy możliwości wywierania nacisku na przykład, jeżeli udostępniamy pas drogowy 
pod inwestycje to możemy tam zawrzeć jakieś wysokie absurdalne kary umowne za to, że 
wykonawca nie sprząta przed wjazdem do swojej posesji, a potem będziemy zamiast kilkaset złotych 
Straż Miejska to możemy przywalić karę kilka tysięcy po to, żeby było taniej wynająć wykonawcy 
dużego osiedla taką maszynę, która ulicę sprząta zamiast robić pozorowanych działań, że pan z 
miotełką po wyjeździe z budowy coś tam zamiecie. Niektórzy się podśmiechują z tego, że to jest 
sprawa błaha. Jest wśród nas kilku motocyklistów i oni wiedzą że błoto jest zagrożeniem życia dla nas 
motocyklistów i zgodnie z przepisami wykonawcy na budowach powinni sprzątać. Nie powinni 
wywozić błota na ulicach. I kolejne pytanie. Na jakiej podstawie Sławbud używa, wydaje mi się i to 
może proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, nieruchomości, która jest we władaniu gminy takiej, która 
była przeznaczona pod budowę budynku komunalnego. Sławbud używa jej jako zaplecza swojej 
budowy. Ten teren jest ogrodzony. Działki, które są na naszej mapie oznaczone jako we władaniu 
gminnym są w tej chwili ogrodzone jako teren budowy. Czy jest na to jakaś umowa? Czy płacą za to 
gminie? Czy tak po prostu sobie ogrodzili ten teren? Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. Proszę radny Jerzy Sarzysko, później Adam Salwowski, później Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Chciałem się odnieść do wypowiedzi pani burmistrz, która wymieniła komisję techniczną i protokóły. 
Dotyczy to wszystkich komisji. Wydaje mi się, że jednak komisje z reguły są obsługiwane przez 



pracownika gminy i robić oprócz protokołu, żeby jeszcze robić wyciąg z protokółu i przekazywać do 
urzędu, no to jest nadmiar moim zdaniem. Pracownik obsługujący techniczny merytorycznie 
powinien z każdej komisji wynotować jakie tematy, jakie uzgodnienia i w jaki sposób realizować, a 
nie czekać na wyciąg z protokółu. Poza tym chciałem zauważyć, że trendem jest w projekcie statutu, 
który no ciągle tam jest procedowany i gdzieś nie może ujrzeć światła dziennego. Jest zapis, w 
którym zobowiązuje się zapisem w statucie protokołowanie posiedzeń komisji przez pracownika 
urzędu miejskiego. Także perspektywicznie jeżeli ten status zostanie przyjęty w tej kadencji to będzie 
protokół sporządzany i obsługiwany przez oprócz pracownika medycznego również przez pracownika 
protokolanta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa w kwestii tego budynku w Kiełpinie. Kiedyś 
zadawałem pytanie. Chyba 3 sesje temu, 3 miesiące temu mniej więcej, że w tym budynku hula 
wiatr. Uzyskałem odpowiedź, że w tym budynku sąsiadującym z placem zabaw są zakwaterowani 
mieszkańcy, którzy zostali bez dachu nad głową. Mieszkańcy najczęściej budynku w Dąbrowie 
drewnianego, w którym cały szereg rodzin mieszkało i zadaję pytanie. Jaka część tej budowli jest 
zajęta przez mieszkańców zasiedlonych tam w ramach tej akcji szukania wolnych miejsc na 
powierzchnie komunalne, a jaka część jest użyję tego słowa, którego wtedy użyłem czyli hula wiatr w 
tej w hali? Czy może hala jest przerobiona? Jak przejeżdżaliśmy, komisja techniczna przejeżdżała. 
Patrzyliśmy. Było zamknięte, ale takie wrażenie, że część faktycznie jest jako mieszkania, a część jest 
powierzchni ta od strony Rolniczej jest zasiedlona przez mieszkańców, a druga część powierzchni 
tego tej zabudowy hula wiatr i takie jakie jest stwierdzenie było jednego z mieszkańców, że niszczeje, 
bo budynki, które są niekonserwowane i hula wiatr to z reguły niszczeją. Dziękuję bardzo.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Adam Salwowski.  
Kolejny mówca 
Dziękuję. To ja tak ad vocem. Miałem nie mówić, ale z tego co wiemy wszyscy spółki funkcjonowały 
bardzo dobrze w poprzedniej kadencji. Były wizytówką Łomianek. Burmistrz Łomianek jest 
reprezentantem 100% udziałów i odpowiada za to. W poprzedniej radzie nadzorczej członkowie rady 
nadzorczej zarabiali proszę państwa 1000 zł miesięcznie. Dzisiaj po rządach pani burmistrz zarabiają 
4000 nieopodatkowanego dochodu. Policzcie państwo jakie pieniądze to są. Do tego mamy 
dodatkowego członka rady nadzorczej pana wcześniej wymienionego. Ile to wychodzi w skali roku 
kadencji. Natomiast co do spółki Zwik to jeszcze chciałem się zapytać czy to prawda, że ten 
pracownik wygrał w dwóch instancjach i te pieniądze są mu bezwzględnie w ciągu 7 dni zostały 
wypłacone z naszych podatków. Nie wiem czy to jest 100000,00 zł czy to jest 200000,00 zł czy 
300000,00 zł, ale się dowiemy. Wcześniej czy później na pewno jakieś pisma albo wyroki sądu 
zostaną opublikowane i tak jeśli ktoś mówi, że burmistrz zarządza dobrze spółką, w których ma 100% 
udziałów no to życzę powodzenia. Natomiast jak pani burmistrz rozumie, że nie rozumie pytań to ja 
mogę chętnie powtórzyć te pytania. Ale rozumiem, że pani burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
nie ma wiedzy merytorycznej ani technicznej w tym zakresie. W związku z tym poproszę o 
odpowiedź pisemną. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję, radny Michał Naftyński.  
Kolejny mówca 
Tak, śmiech przez łzy pani burmistrz. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że przyjęcie mandatu to jest 
jedno, a skazanie w procesie to jest co innego. Dopóki ktoś nie jest skazany to nie jest winny. No 
dobrze, to dopóki się nie udowodniło jest oskarżony. A tu mamy do czynienia z kimś kto został 
ukarany mandatem. To jest zupełnie inna kwestia. Jego wina została dowiedziona. To jest jedna 
rzecz. Pani burmistrz, chciałem się zapytać, bo jedną z rzeczy dotyczących związanych z Radą 
Oświatową, której już nie jestem przewodniczącym, ale tam jedna z tych elementów, które wywołały 
dyskusję i takie właśnie poczucie, które akurat były zgodne w tym piśmie, które pani przewodnicząca 
cytowała, że były działania polityczne, czyli chodzi o jedno jedyne wydarzenie mianowicie o przejęcie 
liceum ogólnokształcącego przez naszą gminę. Tam była duża dyskusja. To była chyba jedyna 
uchwała, w której część osób się wstrzymała, część była przeciw. Było też spotkanie radnych w tej 



sprawie. Pani burmistrz chciałem się zapytać czy ma pani jakieś informacje na temat jakości 
nauczania w liceum i co tam się zmieniło? Jakie są plany rozbudowy? Bo przejęliśmy liceum, płacimy 
za nie pieniądze, dodatkowy 1000000,00 zł rocznie. Dostaliśmy działkę, na której nic się nie dzieje. 
Dziś chcieliśmy podyskutować o tym co tam można byłoby postawić i na razie my jesteśmy tak 
trochę zawieszeni. Więc chciałem się dowiedzieć znowu kiedy informacje jakieś wpłyną na temat 
tego co się dzieje z liceum. Kolejna sprawa pani burmistrz to, że pani naczelnik coś wie, pani 
naczelnik wydziału oświaty i to, że wie coś pani dyrektor ICDS-u, to wcale nie oznacza, że te 
informacje są przekazywane do Rady Oświatowej. Nie ma czegoś takiego. Tak samo jak no 
pracownicy gminy nie przekazują informacji istotnych komisjom. Te informacyjnie nie spływają. To 
dotyczy komisji bezpieczeństwa. Jak się zapytamy, bo wiemy o co, to odpowiedzą, ale jeśli 
samodzielnie trzeba jakąś inicjatywę, bo ma się taką wiedzę, ale my nie wiemy o co się zapytać, no to 
już jest ciężko. Czyli my najpierw musimy się gdzieś dowiedzieć o czymś pokątnie, żeby potem móc 
się zapytać. Ja przypomnę spotkanie komisji bezpieczeństwa dotyczące awarii i pożaru w ICDS-ie. 
Spotkaliśmy się dużą grupą i proszę państwa bardzo fajna dyskusja połączonych komisji i nie 
dowiedzieliśmy się absolutnie nic. Absolutnie nic. Zasłoniono się tym, że tam trwają prace, nie 
wiadomo ile to będzie kosztować, nie wiadomo ile kosztuje wypożyczenie ciepłowni. Nic nie 
wiadomo generalnie. Na tej komisji nie wiedzieliśmy się absolutnie nie. Więc jak gdyby w tym tonie 
procedujemy. Więc wydaje mi się, że ja muszę napisać interpretację do pani burmistrz, w której się 
zapytam kiedy pani burmistrz rozpocznie współpracę z radą. I wtedy pani burmistrz będzie musiała 
na interpelację oficjalnie odpowiedzieć podając może datę kiedy pani rozpocznie informowanie 
radnych o kwestiach, które są dla nich istotne. Potem pani burmistrz jest na przykład zdziwiona, że 
przychodzi pokazuje nam projekt ratusza i radni mówią, ale o co chodzi, skąd ten ratusz. Pani 
burmistrz już sobie coś wymyśliła samodzielnie i realizuje projekt, ale nie uzgadnia tego z radą. Czyli 
to jest nie partnerskie traktowanie rady. Potem jest zdziwienie, że radni po złości czasem mówią: nie. 
Nie damy pieniędzy. Nie było wcześniej uzgadniane. Nikt nas nie informował na poziomie pomysłu. 
Wydano pieniądze publiczne na jakiś projekt, a potem próbujecie nas przekonać do tego projektu. 
No i jeśli to tak wygląda, że się przychodzi już z jakimś elementem przygotowanym i czeka się na 
akceptację no to proszę się nie dziwić, że radni niespecjalnie są chętni żeby popierać pomysły. My 
jesteśmy chętni do popierania pomysłów, w które jesteśmy włączani wcześniej. Żebyśmy mogli 
powiedzieć, że coś uzyska naszą akceptację, będziemy chcieli to wspierać, jest to dobry pomysł, albo 
nie uzyska naszej akceptacji. Natomiast przynoszenie pomysłu na budowę ratusza, bo nie mamy się 
gdzie pomieścić, a ja ostatnio czytałem artykuł, że 20% zawodów zniknie niedługo z powierzchni 
ziemi, najwięcej będzie dotyczyło administracji, bo wszystko się automatyzuje, elektronizuje. A pani 
burmistrz chce budować nowy ratusz, żeby było więcej miejsca dla urzędników. Czy to jest 
perspektywiczne? Czy tak należy w tą stronę iść? A może warto było bardziej pomyśleć o cyfryzacji i 
automatyzacji działalności gminy? No niestety nie. Więc pani burmistrz powtarzam pytanie. Co z tym 
liceum? Kiedy się dowiemy? Pani burmistrz ma pewnie jakieś wskaźniki, chce się pochwalić jak to 
liceum stało się teraz dzięki temu, że ono jest już nasze to ono się stało na pewno lepsze, ma lepsze 
wyniki, ma więcej sal i wszystko tam się dzieje lepiej, bo już trochę czasu minęło pani burmistrz od 
przyjęcia liceum. Więc chciałem zapytać, co z liceum?  
Kolejny mówca 
Pani burmistrz czy pani będzie odpowiadała?  
Kolejny mówca 
Rozumiem. że zbiorcze odpowiedzi?  
Kolejny mówca 
Tak oczywiście  
Kolejny mówca 
Dobrze tak sobie odkreśliła, pan Janusz Skonieczny. Jeśli chodzi o tereny pod zieleń, ulicę 
Strumykową, błoto na ulicach, nieruchomość gminy użytkowana przez prywatną firmę. Bardzo 
proszę napisać maila chociażby, bądź zapytanie. Chętnie odpowiem na każde z tych pytań. Jeśli 
chodzi o błoto na ulicach tak na razie jedynym rozwiązaniem to jest dzwonienie do Straży Miejskiej. 



Też uważam, że wszyscy, którzy budują cokolwiek w naszej gminie powinni jednak zadbać o to co 
wywożą na swoich kołach. To jest rzeczywiście dramat, ale Straż Miejska działa bardzo dobrze pod 
tym względem i rzeczywiście zwracają na to uwagę, a reszta proszę o pisemne. Pan Jerzy Serzysko ja 
nie mówiłam o wyciągu z protokołu. Absolutnie nie chcę streszczenia protokołu. Ja mówię o 
wnioskach/ każda komisja dostarcza nam wnioski jeśli chce uzyskać jakąś odpowiedź, albo jakiś nie 
wiem skutek chce osiągnąć cokolwiek. Wniosek panie przewodniczący. Po prostu. Nie protokół, nie 
wyciąg z protokołu. Wniosek. Jest przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący komisji i sekretarz. Z 
tego co wiem sekretarzem u pana bądź wiceprzewodniczącym, w każdym razie osobą 
odpowiedzialną za robienie protokołów jest Tomasz Dąbrowski i on robi te protokoły. Nie wiem 
dlaczego te protokoły nie pojawiają się w biurze rady i dlaczego wnioski z komisji technicznej nie 
trafiają do nas bezpośrednio, żebyśmy mogli zadziałać i też poproszę, jeśli chodzi o pytania dotyczące 
Kiełpina proszę na piśmie. Będę przygotowała dla innych radnych, odpowiem również panu. Adam 
Salwowski, panie Adamie. No naprawdę pan mało wie, o tym jakie ja mam kompetencje. Proszę się 
zapoznać z moim wykształceniem. Nie jest tylko humanistyczne, ale to już jest inną rzeczą. Jeśli 
chodzi o to, że burmistrz, gmina jest jedynym właścicielem spółki to jest oczywista oczywistość. 
Niemniej jednak nie będę odpowiadać za prezesów spółki. Proszę napisać również pismo do mnie 
nawet. Ja przekieruję to do prezesa spółki. Prezes spółki odpowie i chciałabym żeby jednak pan nie 
opowiadał nieprawdy właśnie o wynagrodzeniach poprzedniej rady nadzorczej, bo może na papierze 
mieli wynagrodzenia standardowe niewysokie, ale potem dostawali nagrody, więc naprawdę wiedzy 
na pewno pan ma, ale jakoś tak się pan dzieli nią dosyć się marnie. A jeśli chodzi o obecną radę 
nadzorczą, no to pan jako wykształcony człowiek, właśnie ekonomicznie, czy nie wiem, pan doktorat 
podobno ma. Tak się chwalił ostatnio. Rada Nadzorcza ma ustalone wynagrodzenie na podstawie 
ustawy. Zapraszam do zapoznania się z takimi dokumentami, zanim pan będzie oferował wyroki. Bo 
ja zauważyłam, że pan bardzo lubi mówić jakimś takim oskarżycielskim tonem rzeczy, a nie do końca 
pan mieszkańcom tutaj i radnym mówi jakie są faktyczne dane. I Michał Naftyński. Liceum. Panie 
Michale, pan jako świadomy radny powinien doskonale wiedzieć, że gmina Łomianki przejęła liceum 
w styczniu 2022 roku. Dzięki Bogu mamy 28 kwietnia 2022 roku. Rozumiem, że pan wymaga ode 
mnie teraz wszelkich analiz, spraw, informacji w ciągu tych trzech miesięcy co zaszło, a co nie zaszło. 
No jestem w kontakcie z dyrektorem liceum nawet jutro maturzyści mają zakończenie roku to wiem, 
ale jeśli chodzi o jakość całą resztę no to dostanę informacje sprawozdawcze od pana dyrektora na 
koniec roku szkolnego. Po maturze, po egzaminach i po wszystkich później egzaminach przyjęciach 
uczniów do pierwszych klas. Na jakim poziomie dzieciaki do nas przychodzą, więc proszę ode mnie 
nie wymagać czegoś co w ciągu tych trzech miesięcy, czterech byłoby jeszcze mało realne. Znowu 
wrócę do tematu informacji zbieranych informacji z miasta. Wystarczy zwołać komisję czy komisję 
bezpiecznie, tak czy jakąkolwiek teraz pan zwoła, poprosi innego przewodniczącego o zwołanie i 
wpisze pan temat, tak? Że chcecie się państwo dowiedzieć w danym temacie czegoś. To nie musi być 
konkret. Rozumiem że jeszcze nie wiecie. Ale no wtedy urzędnicy przyjdą i na zadane pytania będą 
odpowiadać. No ale jak pan zada pytanie co się dzieje w gminie jeśli chodzi o bezpieczeństwo no to 
pracownik referatu kryzysowego, Straż Miejska i każdy inny, który bezpieczeństwem w gminie się 
zajmuje to panu odpowie. Ja przypominam, ja wiem, że to dla pana jest bardzo niewygodne i pan 
jakby bardzo chciałby funkcjonować poza procedurami, ale Urząd Miejski w Łomiankach, jednostki 
podległe muszą wypełniać swoje obowiązki zgodnie z procedurami, istniejącym prawem i na razie się 
to jeszcze nie zmieni, ale też tak uważam, że chciałabym już żyć w takich czasach, że nie będą 
potrzebni urzędnicy, będzie się wszystko działo niezależnie, roboty nas zastąpią, ale to jeszcze nie 
jest ten moment i niech mi pan wierzy przez najbliższe 10 lat Polska na tyle nie będzie jeszcze 
ucyfrowiona, żebyśmy stracili kontakt z urzędnikami aż tak bardzo. Dziękuję.  
Kolejny mówca 
Dziękuję bardzo pani burmistrz. Chcę tylko powiedzieć, że pan Tomasz Dąbrowski nie ma obowiązku 
pisania protokołów komisji technicznej. Jest to dżentelmeńska umowa między panami. Statut mówi, 
że przewodniczący komisji sporządza protokół z każdego posiedzenia komisji, który przedkłada 
urzędowi miejskiemu. Dobrze, zamykam punkt 16 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 17 



informacje przewodniczącej rady. Informacje przesłało biuro rady państwu na skrzynkę z prac między 
jedną sesją a drugą. Przypominam państwu radnym, że do 30 kwietnia należy złożyć do 
przewodniczącej rady oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego. Proszę o tym pamiętać. Zostało jeszcze tylko parę dni. Kolejna Sesja Rady Miejskiej 
zaplanowana na 19 maja. Jeszcze chciałam tak od siebie państwu przeczytać taki wpis, który 
Facebooku biegał od radnego Michała Naftyńskiego. Maria Pszczółkowska. Ja nie mam żadnych 
zastrzeżeń do prowadzenia sesji przewodniczącej. Dla mnie sesje prowadzone są na piątkę. Dziękuję 
panu bardzo za to. Oczywiście ma prawo pan zmienić zdanie. Wolno panu. Zamykam punkt 17 
porządku obrad. Przechodzimy do punktu 18. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LVI 
Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach. Wszystkim państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę miłej, 
długiej, ciepłej majówki. Do widzenia.  
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