
 

Rada Miejska w Łomiankach 

BRM.0002.10.2022 

 

 

Protokół nr LX/2022 

Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

 

 

LX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach rozpoczęła się dnia 30 czerwca 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  1. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska otworzyła LX/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 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 dodała, że pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na drzwiach 

wejściowych auli widowiskowej.  

Poinformowała, że do sytemu zalogowało się 21 Radnych, wobec czego jest quorum 

niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

Radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Informacja o sesji została 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Łomiankach.  

Następnie Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres trzech lat. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej. 

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

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą,  której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu części działki ewidencyjnej nr 588/22 z obrębu 0021 
Łomianki Miasto. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Skarbu Państwa 
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg gminnych realizowanych  
w ramach budowy drogi ekspresowej S7 oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami. 

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

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wymiany 
Pieców. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łomianki”. 



10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Łomianek.  

11. Rozpatrzenia 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. 

12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łomiankach. 

13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łomianki na lata 2022 -2030. 

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

15. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum 
zaufania za rok 2021. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Łomianki za 2021 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

19. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

21. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

22. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca RM zapytała, czy są  wnioski, lub uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

 



Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i przesunięcia punktów 15,16,17,18 na początek porządku obrad.  

Radny Marcin Etienne zgłosił wniosek o przesunięcie punktów 15, 16, 17 i 18 na początek 

porządku obrad. 

Radna Agnieszka Zdunek zgłosiła wniosek o przesuniecie punktu 19 na początek porządku 

obrad. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i przesunięcia punktów 15,16,17,18 na początek porządku obrad. 

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

9 przeciw; 1 wstrzymujący się) Rada przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad 

punktów 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i przesunięcia punktów 15,16,17,18 na początek porządku 

obrad. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że z powodu przegłosowania wniosku radnego Piotra 

Bartoszewskiego jako wniosku dalej idącego,  wniosek radnego Marcina Etienne nie będzie 

głosowany. 

Przewodnicząca RM poinformowała, że wniosek radnej Agnieszki Zdunek nie będzie 

głosowany z powodu zapisów Statutu Gminy, wskazujących porządek procedowania na sesji.  

Po przegłosowaniu wniosku radnego Piotra Bartoszewskiego porządek obrad został 

zmieniony: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 

wotum zaufania za rok 2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 



6. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Łomiankach. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia miejsca pamięci 

narodowej. 

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2022 -2030. 

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 

rok 2022. 

10. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

12. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

Godz. 16.52 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 1 porządku obrad. 

 

Ad  2. 

Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021.  

Przewodnicząca RM Maria Pszczółkowska poinformowała, że w debacie nad raportem Gminy 

mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos. Zgodnie z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym, 

mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie 

poparte podpisami co najmniej 50 osób. Przewodnicząca poinformowała, że nie wpłynęło 

żadne zgłoszenie.  

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak przedstawiła prezentację i omówiła 
raport o stanie Gminy Łomianki. 

W dyskusji wzięli udział: 

radny Marcin Etienne, radna Agnieszka Zdunek, radny Janusz Skonieczny, radna Joanna 

Zabłocka-Łudzeń, radny Michał Naftyński, radny Jerzy Serzysko, radny Tomasz Dąbrowski, 

radny Adam Salwowski. 

 

 



Wyjaśnień udzielili: 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Skarbnik Hanna Dąbrowska, Sekretarz 

Artur Gajowniczek, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Radosław Nowak, Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urszula Wysocka, Naczelnik Wydziału Promocji  

i Komunikacji Społecznej Monika Jakubiak-Rososzczuk. 

Godz. 18.49 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 2 porządku obrad.  

 

Ad 3. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania 
za rok 2021. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia  projektu uchwały  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2021. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (5 głosów za;  
14 przeciw; 1 wstrzymujący się) Rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi 
Łomianek wotum zaufania za rok 2021. 

Zgodnie z art. 28aa, ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym: „Po zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi 

wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały  

o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały  

o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.” 

Godz. 18.50 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 3 porządku obrad.  

 

Ad 4. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021 
rok. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Skonieczny przedstawił negatywną opinię Komisji. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska odczytała uchwałę RIO w sprawie wydania opinii  

o przedłożeniu przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2021. (załącznik nr 1 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

radny Janusz Skonieczny, radny Adam Salwowski, radny Marcin Etienne, radny Piotr 
Bartoszewski. 

Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska przedstawiła i omówiła prezentację z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2021. 

Wyjaśnień udzielili: 

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Skarbnik Gminy Hanna Dąbrowska 
Sekretarz Artur Gajowniczek. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2021 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za;  
7 przeciw; 7 wstrzymujący się) Rada nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok. 

Godz. 20.00 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 4 porządku obrad.  

 

Ad 5. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Skonieczny przedstawił negatywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca  RM w Łomiankach Maria Pszczółkowska odczytała negatywną opinię RIO w 

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021 rok. 



Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (7 głosów za;  
10 przeciw; 4 wstrzymujące się) Rada nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały  
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021 rok. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za;  
7 przeciw; 4 wstrzymujące się) Rada nie podjęła uchwały w sprawie nieudzielenia 
Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Godz. 20.16 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 5 porządku obrad.  

 

Ad 6. 

Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łomiankach. 

Przewodnicząca RM poinformowała o konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego  
i zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodnicząca RM zaproponowała kandydaturę radnej Magdaleny Cłapińskiej. Radna 
Cłapińska nie wyraziła zgody. 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił kandydaturę radnego Marcina Etienne. Radny Etienne 
wyraził zgodę. 

Radny Tomasz Dąbrowski zgłosił kandydaturę radnego Mateusza Krogulca. Radny Krogulec 
wyraził zgodę. 

Przewodnicząca RM zgłosiła kandydaturę radnego Cezarego Astrau. Radny Astrau wyraził 
zgodę.  

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  
w składzie: Marcin Etienne, Mateusz Krogulec, Cezary Astrau.  

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (21 głosów za;  
0 przeciw; 0 wstrzymujących się) Rada przyjęła wniosek w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej w składzie: Marcin Etienne, Mateusz Krogulec, Cezary Astrau.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej na Przewodniczącego Komisji wybrali radnego Marcina 
Etienne. 



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  poinformował radnych o zasadach ważnego głosowania 
tajnego. 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Etienne odczytał treść protokołu Komisji 
Skrutacyjnej oraz podał wyniki głosowania tajnego (załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (10 głosów za; 10 przeciw, 1 głos 
nieważny) Rada nie podjęła uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łomiankach. 

Godz. 20.45 

Radny Piotr Bartoszewski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 

7,8,9,10,11,12,13. 

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 
7,8,9,10,11,12,13. 

Przewodnicząca RM stwierdziła, że w wyniku głosowania (13 głosów za;  
7 przeciw; 1 wstrzymujący się) Rada przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad 
punktów 7,8,9,10,11,12,13. 

Godz. 20.54 

Przewodnicząca RM zamknęła punkt 6 porządku obrad.  

Przewodnicząca RM poinformowała, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka LX Sesję 

Rady Miejskiej w Łomiankach. 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Agata Milanowska 

 

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Miejskiej w Łomiankach oraz uchwały, wyniki imiennego głosowania, stanowiska i aktualne składy komisji Rady Miejskiej dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego 

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



UCHWAŁA Nr 3.e./184/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy Łomianki sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za rok 2021.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 267 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie:
Przewodnicząca: Karolina Aszkiełowicz
Członkowie: Agnieszka Szewc

Konrad Pachocki

uchwala, co następuje;

§ 1
Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021.

§ 2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy 
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2022 roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz 
z Zarządzeniem Burmistrz Gminy Łomianki Nr WAO.0050.79.2022 z dnia 28 marca 2022 roku wpłynęło 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
Wraz z ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy 
Łomianki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie 
dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby. 

W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje;

Uchwalony przez Radę Miejską w Łomiankach budżet Gminy na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian 
w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 215.208.914,68 zł. Został on zrealizowany 
w wysokości 225.063.469,89 zł, co stanowi 104,58% planu. Dochody bieżące stanowiły 104,57% planu, 
zaś dochody majątkowe zrealizowano w 104,94% planowanej kwoty, dochody ze sprzedaży majątku 
wykonano w 100,40%.

Uchwalony przez organ stanowiący budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał 
plan wydatków w wysokości 231.338.201,99 zł. Został on wykonany w kwocie 215.725.161,10 zł, co 
stanowi 93,25%. Wydatki bieżące wykonano w 94,15% natomiast wydatki majątkowe zrealizowano 
w 89,09% planu po zmianach. 

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniono 
wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 9.338.308,79 zł przy planowanym 
deficycie w kwocie 16.129.287,31 zł.

Plan rozchodów został wykonany w 100%. Spłatę kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano 
w wysokości 3 453 004,69 zł.

Z przedłożonego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, 
że Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 10.327.095,91 zł, co stanowi 4,59% 
zrealizowanych dochodów. 
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Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Gminy Łomianki na koniec 2021 roku 
według tytułów dłużnych wyniosły 31.000.000,00 zł, co stanowi 13,77% wykonanych dochodów ogółem. 
Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 
ustawy o finansach publicznych. 

Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów 
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 813 427,72 zł oraz wydatków 
poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14 059 744,23 zł, 
z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 1 064 081,57 zł, zaś 
wykonane wydatki na działania związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 
wyniosły 836 561,74 zł. Skład Orzekający zauważa, że w myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119 ze zm.) 
dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie 
z zezwoleń winny być wykorzystywane na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, zadań realizowanych 
przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok spełnia wymogi określone 
obowiązującymi przepisami prawa i stanowi dobre źródło informacji o realizacji budżetu Gminy w 2021 
roku. 

Wskazać przy tym należy, iż wydając niniejszą opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania 
pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Ocena działań Burmistrz w zakresie stopnia 
realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych działań należy 
natomiast do Rady Miejskiej w Łomiankach. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił jak w sentencji uchwały.



UCHWAŁA  Nr 3.f.2/5/2022 
Składu Orzekającego

 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie 
nieudzielenia absolutorium Burmistrz Łomianek za 2021 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) - Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
 
Przewodnicząca: Karolina Aszkiełowicz
Członkowie: Agnieszka Szewc

Kamil Michalak
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie 
nieudzielenia absolutorium Burmistrz Łomianek z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

§ 2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§ 3 
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. 

Uzasadnienie

W dniu 10 czerwca 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach o nieudzielenie absolutorium Burmistrz Łomianek 
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi dokumentami: 
 sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, 
 sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, 
sformułowała wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrz Łomianek.
W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 4 członków Komisji (w skład Komisji wchodzi 5 osób) wynik 
głosowania był następujący: 2 głosy „za”, 1 głos „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

Obowiązki Komisji Rewizyjnej wynikają z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Komisja 
rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do rady o udzielenie bądź 
nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę 
obrachunkową. Z przywołanego przepisu wynika, iż Komisja Rewizyjna ma ustawowy obowiązek 
wydania opinii o wykonaniu budżetu. Proces ten winien być poprzedzony wnikliwą merytoryczną oceną 
wykonania poszczególnych pozycji budżetu. Komisja rewizyjna opiniując wykonanie budżetu powinna 
pod uwagę wziąć wszystkie pozytywne i negatywne strony działania organu wykonawczego oraz zakres 
jego kompetencji.
W tym miejscu należy wskazać, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. Dochody budżetu 
zrealizowano w wysokości 225.063.469,89 zł, co stanowi 104,58% planu, dochody bieżące stanowiły 
104,57% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 104,94% planowanej kwoty, dochody ze 
sprzedaży majątku wykonano w 100,40%. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 215.725.161,10 zł, 
co stanowi 93,25% uchwalonego planu, wydatki bieżące wykonano w 94,15% natomiast wydatki 
majątkowe zrealizowano w 89,09% planu po zmianach. Podkreślić należy, że Skład Orzekający ocenia 
wykonanie budżetu na podstawie kryterium zgodności z prawem, w oparciu o dokumenty sporządzone 
przez organ wykonawczy, natomiast Komisja Rewizyjna może wypowiedzieć się z uwzględnieniem 
także kryterium celowości, rzetelności, gospodarności, posiadając dostęp do dokumentów źródłowych. 



W uzasadnieniu do wniosku o nieudzielenie absolutorium wskazano następujące nieprawidłowości, cyt.: 
„wskaźniki realizacji zdaniem komisji rewizyjnej nie są zadowalające”;
„budżet w 2021 podobnie jak w poprzednich latach był niedoszacowany co poskutkowało 
zmarnowanymi szansami na realizację dodatkowych inwestycji. Tak częste zmiany sugerują, że budżet 
jest tworzony w sposób chaotyczny i nieprzemyślany”;
„Zbyt wiele zadań zostało zrealizowanych na poziomie 0%. Komisja pragnie szczególnie podkreślić tu 
strategiczną dla Łomianek inwestycję budowy szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych. Należy 
zaznaczyć, że każde opóźnienie tej inwestycji zwiększa niebezpieczeństwo konieczności zwrotu działki 
uzyskanej na cele oświatowe”
„Inna kluczowa inwestycja 2019/06 budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej została znacznie 
opóźniona, a wykonawca do dnia dzisiejszego nie poniósł konsekwencji. (…)”. 
W dalszej części uzasadnienia Komisja w sposób ogólny odnosi się do działań Burmistrz, wskazując na 
opieszałość przy realizacji zadań sprzed wielu lat oraz realizację „swoich celów politycznych kierując 
siły i środki do zadań podjętych bez wcześniejszych konsultacji z radnymi”. Końcowo Komisja 
zaprezentowała wprowadzenie oraz późniejszą zmianę jednego zadania pn. „Przebudowa 
ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej” zaproponowaną przez 
Burmistrz Łomianek, która finalnie została zaakceptowana przez organ stanowiący, czego wyrazem 
była podjęta uchwała obejmująca przedmiotową zmianę.
Skład Orzekający zauważa, iż w przypadku wniosku o nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu powinno się wskazać konkretne zarzuty, obrazujące nieprawidłowości w wykonaniu 
uchwalonego przez organ stanowiący budżetu. Przy czym każdy zarzut postawiony organowi 
wykonawczemu musi być precyzyjny oraz wskazywać naruszony przepis prawa. Przy ocenie realizacji 
wydatków konieczna jest analiza konkretnych niezrealizowanych zadań oraz rozważenie czy ich 
niewykonanie nastąpiło z winy Burmistrz czy też na przeszkodzie stanęły czynniki obiektywne, 
w szczególności zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie planowania. Na te pytania 
powinna znaleźć odpowiedź Rada przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium. Należy mieć 
również na uwadze, iż na etapie planowania uchwały budżetowej nie są możliwe do przewidzenia 
wszelkie stany wymagające sfinansowania z budżetu, jak również wszystkie okoliczności związane 
z realizacją przewidzianych w budżecie zadań. Komisja Rewizyjna nie dokonała jednoznacznej oceny 
w tym zakresie.
Podkreślenia wymaga, iż dołączone do wniosku uzasadnienie powinno pozostawać w logicznym 
związku z tezą wniosku i odnosić się wyłącznie do wykonania budżetu za 2021 rok na podstawie 
przedłożonych przez organ wykonawczy sprawozdań z wykonania budżetu. Zaś sformułowane we 
wniosku oceny powinny być uzasadnione faktami odnoszącymi się do wykonania budżetu. 
Analiza przedmiotowego wniosku nie wykazuje wystarczających przesłanek do uznania, że Komisja 
Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej i dostatecznie udokumentowanej oceny całokształtu stopnia 
wykonania budżetu. Wskazane w opiniowanym dokumencie nieprawidłowości, w ocenie Składu 
Orzekającego, nie mogą stanowić podstawy do sformułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium. 
Nadto Skład Orzekający zauważa, że ani z treści wniosku, ani z przekazanego protokołu nie wynika, 
aby Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy, do czego zobowiązuje art. 
270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. 
zm.).
Końcowo Skład Orzekający podkreśla, iż instytucji absolutorium nie wolno łączyć z jakąkolwiek inną 
oceną działalności organu wykonawczego jak tylko z tą, która jest powiązana bezpośrednio 
z wykonaniem budżetu gminy. Oznacza to, że o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium 
decyduje wykonanie budżetu w zakresie kwotowym. Inaczej rzecz ujmując decydujące znaczenie ma 
to, czy doszło do kwotowego naruszenie granic wydatków, i to z winy organu wykonawczego 
(burmistrza) – por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.11.2012 r., V SA/Wa 2035/12. Przy rozstrzyganiu 
absolutorium należy mieć na względzie treść cytowanego art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym. Reasumując, absolutorium udzielane jest z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu i jako instytucja prawa finansowego nie może służyć ocenie działalności organu 
wykonawczego na innych płaszczyznach.
Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowił jak w sentencji.



Protokół Komisji Skrutacyjnej
z dnia 30 czerwca 2022r.

2 obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w sprawie o odwołanie z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach, sporządzony na sesji w dniu 30

czerwca 2022 r,

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Maruiu Eine
Ć

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- Członek Komisji SkrutacyjnejUys Członek Komisji Skrutacyjnej

po wyjęciu kart z urnyi ich przeliczeniu stwierdza, co następuje :

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Łomiankach obecnych na sesji, uprawnionych
xd

2. Głosowanie dotyczyło odwołania radnego Krzysztofa Wawra z funkcji

do głosowania:

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach.

3. Minimalna liczba głosów konieczna do ważnego odwołania Wiceprzewodniczącego

Rady

wynosi: .AĄ...

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ..Ż....

5. Liczba kart wyjętych z umy: A... (gdy liczba kart wyjętych z umy różni się od

liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole

przypuszczalną tezę tej niezgodności)

Liczba kart nieważnych: ... 6)...

Liczba głosów nieważnych: ..//..
Liczba głosów ważnych: s2.(2..

>s_o9

Liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady:
AD.

10. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady:

10.



Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wniosek o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady uzyskał/nieuzyskał minimalną/nej liczbę/y głosów i w związku z tym radny Krzysztof
Wawer został/niczostał odwołany z funkcji Wiccprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Łomiankach. Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące
okoliczności, które|mogły|mieć|wpływ|na—ważność|głosowania:

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska 
Dzień dobry. Otwieram LX sesję Rady Miejskiej w Łomiankach VIII kadencji. Bardzo proszę o 
uruchomienie systemu eSesja i włączenie przycisku kworum, który potwierdzi obecność radnych na 
sesji. Radny Tomasz Henryk Dąbrowski, radny Michał Naftyński, radny Salwowski Adam, radny 
Tomasz Henryk Dąbrowski, dobrze. Radny Adam Salwowski. Czekamy na Państwa radnych, aż 
potwierdzą obecność. Dobrze, dziękuję. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję Państwa radnych, Panią 
Burmistrz, Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, Sekretarza Gminy, Przewodniczących Zarządu Osiedli 
i Rad Sołeckich. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, pracowników 
urzędu, przedstawicieli prasy, mieszkańców tu obecnych, a także wszystkich Państwa obecnych 
przed monitorami komputerów oglądających nas dzięki transmisji dostępnej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego www.lomianki.pl. Sesja zwołana jest na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. 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 tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na drzwiach wejściowych w sali 
widowiskowej. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do systemu zalogowało się i swoją 
obecność potwierdziło 20 radnych. W z związku tym jest kworum niezbędne do podejmowania 
prawomocnych uchwał. Informuję, że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad został 
przesłany Państwu radnym pocztą elektroniczną w trybie regulaminowym. Informacja o sesji została 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Łomiankach. Proszę Państwa, żeby nie uchylić ustawowemu terminowi przewidzianemu do 
rozpatrywania przez Radę Miejską skargi wprowadziłam do porządku obrad dzisiejszej sesji projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przez Radę Miejską. Ponadto 23 czerwca w terminie również 
regulaminowym wpłynął do Biura Rady wniosek burmistrza oraz wniosek klubu radnych KWW 
Tomasza Dąbrowskiego o wprowadzenie do porządku obrad sesji kolejnych protokołów uchwał. 
Zatem przeczytam zmieniony porządek obrad. 2, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość na okres 3 lat. 3, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Miejsca 
Pamięci Narodowej. 4, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Łanowej w 
Gminie Łomianki. 5, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części 
działki ewidencyjnej numer 588/22 z obrębu 0021, Łomianki Miasto. Rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia woli, 6. Woli przejęcia od Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad dróg gminnych realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S7 oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia zadania zarządzania tymi drogami z 
autopoprawką, o której powie Pan Naczelnik. 7, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łomianki. 8, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany gminnego programu wymiany 
pieców. 9, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki. 10, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek. 11, rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie zmiany uchwały nr 6/29/2011 rok 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 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 marca 2015 
roku oraz uchwałą numer 27/246/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020 roku. 
12, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Łomiankach. 13, rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 



Łomianki na lata 2022-2030. 14, rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej 
Gminy Łomianki na rok 2022. 15, debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021. 16, 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 
2021. 17, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021. 18, 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2021. 19, zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 20, interpelacje, 
zapytania i wolne wnioski. 21, informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej. 22, zamknięcie obrad 
sesji. Szanowni Państwo Radni. Informuję, że dzisiejsza sesja tak jak każda z nich trwać będzie do 
godziny 21.00. Powyższe uzasadniam tym, że zgodnie z art. 132 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, że 
pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku, pracownicy biura rady, informatycy oraz pracownicy techniczni obsługujący sesją muszą 
opuścić stanowisko do godziny 21.00. Stanowisko pracy do 21.00. Jeżeli sesja nie skończy się o 
godzinie 21.00 to ogłoszę przerwę w sesji do jutra do piątku do godziny 8.00 rano. Proszę Państwa, 
czy są jakieś uwagi lub wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę, Piotr Bartoszewski, radny Piotr 
Bartoszewski.  
Kolejny Mówca 
Dzień dobry Państwu. Z wielkim zdziwieniem przyjąłem fakt, gdy zobaczyłem fakt tej sesji, gdy 
zobaczyłem porządek obrad. Jest to już drugi raz w historii chyba tego samorządu od początku 
istnienia taki ewenement, że sesja absolutoryjna jest zapchana po prostu kolejnymi uchwałami. Jak 
pamiętam od wielu lat, od Burmistrza Sokołowskiego, Pszczółkowskiego, Dąbrowskiego. Takich 
sytuacji nie było. Sesja absolutoryjna była sesją wyjątkową, gdzie każdy, gdzie procedowano w 
sposób uroczysty, gdzie zajmowaliśmy się tylko sprawami dotyczącymi absolutorium i tymi sprawami 
wokół absolutorium i ewentualnie wyjątkowe sytuacje, pojedyncze uchwały były dokładane jako 
takie niecierpiące zwłoki. W tym momencie już drugi rok z rzędu, jeżeli nie trzeci mamy po prostu 
taką sytuację, co słyszeliście Państwo jak Pani Przewodnicząca stwierdziła, że, no, bo tak pewnie 
będzie. Jeżeli te wszystkie uchwały będą procedowane to nie wyrobimy się dzisiaj. Tylko będzie to 
wszystko jutro rano. No właśnie, a jeszcze do tego jak widzimy uchwała absolutoryjna i te uchwały 
wokół, tak to nazwę. Czyli wotum zaufania i sprawozdanie burmistrza, tak? Tak to chyba się nazywa. 
Będzie jako ostatnie, czyli jutro rano, gdzie Państwo pewnie w większości oglądający, będący tutaj 
będziecie w pracy. W związku z tym mam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad niemal 
wszystkiego i zajęcie się przede wszystkim absolutorium i procedowanie tego w ten sposób. Jeżeli są 
sprawy niecierpiące zwłoki to wnioskuję o to, aby zwołać sesję w trybie zdalnym. Przypominam, że 
pomimo różnych uwag radnych i mieszkańców dalej, nie uchwała, tylko ustawa obowiązuje 
dotycząca COVID-u i można procedować w trybie zdalnym. Widzimy to w innych samorządach i nie 
możemy po prostu się wymigiwać jakimiś argumentami absurdalnymi często dlatego, że nie chcemy 
zwoływać sesję w trybie zdalnym. Sesja przypominam może być zwołana w trybie zdalnym. Tym 
bardziej, że dotyczy spraw zwyczajnych typu najem, typu nazwa ulicy, typu innych spraw bieżących, 
które niekoniecznie muszą być tutaj na miejscu obradowane. W związku z tym proszę o następujące 
przegłosowanie następujących zmian w porządku obrad. Zdjęcie z porządku obrad uchwały, będę 
mówił po kolei jednocześnie przeglądając porządek obrad. Uchwały punktu nr 2. Punkt 3. zostaje, bo 
wydaje się istotny. Punktu nr 4, punktu nr 5, najem. Punktu nr 6, punktu numer 7, zwierzęta. Punktu 
numer 8, wymiana pieców. Punktu nr 9, regulamin dostarczania wody. Punktu nr 10, skarga na 
burmistrza wydaje się też to nie jest nic co trzeba koniecznie dzisiaj procedować. Punktu nr 11, 
Stowarzyszenie Między Wisłą, a Kampinosem, jakaś zmiana w uchwale. Punktu numer 12, zostaje. 
Jest to uchwała dotycząca odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Taka jest wola radnych, 
żeby procedować taki punkt i on zostaje. Dalej zostaje budżet, bo tu po konsultacjach z radnymi 
stwierdzamy, że w budżecie są zmiany, które należałoby wprowadzić teraz. Czyli zostaje punkt 12, 
zostaje, punkt 13 zostaje, punkt 14 zostaje. Czyli budżet i punkt 15, 16, 17 i 18, czyli rzeczy dotyczące 
absolutorium zostają. Niemniej wnioskuję o przesunięcie tego na początek, na początek porządku 
obrad? Na początek porządku obrad. Są to sprawy niecierpiące zwłoki i są to sprawy takie, które 



powinny być procedowane dzisiaj przede wszystkim, więc sesja dzisiejsza absolutoryjna jest właśnie 
po to zwana absolutoryjną, bo dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim absolutorium i sprawami 
wokół tego. A nie wszystkim innym, 15. uchwałami, piece, zwierzęta, najmy, ulice i jeszcze wszystko 
inne, a absolutorium na końcu. Ja wiem, że taka tutaj strategia jest już któryś rok, że chce nas się 
wziąć na zmęczenie. No, bo wiadomo, że o 22.00 to już każdy ma dosyć i generalnie czeka aż wróci 
do domu. Jednak to nie jest czas na procedowanie absolutorium. Mój wniosek dotyczy tego, żeby 
absolutorium przesunąć na początek, a reszta porządku według tego jak powiedziałem. Dziękuję 
serdecznie.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Bardzo proszę Pan radny Marcin Etienne, wniosek formalny.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, tak. Mój wniosek. Ja bałem się, że będzie próba zdjęcia tego z porządku obrad i 
przerzucenia na następną sesję. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby, 
żeby to przesunąć na początek od punktu 15. Natomiast tak przyznam szczerze, ja dosyć długo 
rozmawiałem z Panią Przewodniczącą. Od początku kadencji wraca ten temat odświętnej sesji 
absolutoryjnej, by to jednak jakaś była forma, sama forma zwoływania tej sesji jest już nadzwyczajna, 
bo jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Sesja nazywa się sesją absolutoryjną. Natomiast 
przyznam szczerze, że po dłuższym zastanowieniu mam dosyć ambiwalentny stosunek do tego, bo 
skoro Pani Burmistrz chce, aby absolutorium udzielane było po uchwale ściekowej czy po programie 
opieki nad zwierzętami i nie widzi tutaj żadnej, że (...) No to, jeżeli w ten sposób traktuje urząd, no to 
trudno, żebyśmy my jako radni mieli coś tutaj burzyć. Natomiast wskazane byłoby by ten wniosek 
został przegłosowany, byśmy najpierw zajęli się tymi sprawami z nazwy, takie jakie są z nazwy. Jest 
to sesja absolutoryjna, więc absolutorium. Zrobili 15-20 minutową przerwę i przeszli do następnych 
punktów naszego posiedzenia. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Ad vocem Pani Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy. Ja chciałam tylko przypomnieć radnemu Piotrowi 
Bartoszewskiemu, że okres pandemii mamy już za sobą zgodnie z wytycznymi rządu. To jest jedna 
rzecz. A myślę, że jedna sesja w miesiącu, skoro uchwał jest aż tyle, naprawdę nie jest jakimś 
szczególnym wyzwaniem. A szczególnie, gdy Państwo radni obradujecie i omawiacie uchwały 
podczas komisji wcześniej niż przed sesją. To wydaje mi się, że przeczytanie treści uchwały i 
zagłosowanie to trwa do 10 minut. Więc nie wiem, dlaczego taki opór Państwo stawiacie, żeby 
popracować raz w miesiącu na sesji i zrobić to co do Państwa tak naprawdę należy, czyli 
przegłosować uchwałę. Ale to już jest Państwa decyzja, Państwa wola. Ja jestem tutaj tylko do 
Państwa dyspozycji. Mam przedstawić raport o stanie gminy. Czy ona jest taka bardzo, bardzo 
istotna? Owszem. Jest to raport o stanie gminy za rok 2021. Zostanie przedstawiony, zostanie 
przedstawiona prezentacja. Państwo się zapoznaliście z raportem, od 30 maja znacie jego treść. 
Myślę, że o nim spokojnie możemy tutaj podebatować, porozmawiać. Niemniej jednak chciałam 
Państwu przypomnieć, że część tych uchwał jest bardzo istotna. Nie wiem, dlaczego Pan uważa, że 
program Opieki nad zwierzętami jest nieistotny, skoro tam są zawarte rzeczy, które dotyczą 
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tak samo sprawa dotyczy pieców, bo musimy rozszerzyć 
program dotyczący naszych mieszkańców właśnie, ale okej. Jeżeli Państwo uważacie, że jest to 
zbędne, no to nie ma problemu ze zwołaniem sesji w lipcu. Bardzo proszę. Jak Państwo sobie 
życzycie my jesteśmy jako urząd do dyspozycji. I chciałam to zamknąć w jednym miejscu, w jednej 
sesji i tak jak Państwo wyznaczyliście w styczniu terminy sesji. Skoro macie inną propozycję, no to 
proszę bardzo. Dostosujemy się. Niemniej poprosiłabym o przegłosowanie uchwały o uchwalenie 
uchwały budżetowej, bo to są finanse gminy. Pracować musimy bez przerw, jeśli chodzi o 
wydatkowanie naszych funduszy na przeróżne sprawy związane również z mieszkańcami i z obsługą 
gminy tak ogólnie mówiąc. A reszta to tak jak mówię. Możemy zrobić sesję w lipcu. Co do sesji 
zdalnych to z całym szacunkiem Panie radny Piotrze Bartoszewski. Naprawdę myślę, że Pana 



obecność tutaj może dużo wpłynąć, ponieważ też otwieramy się na mieszkańców, żeby w 
bezpośrednim kontakcie z Państwem się spotykali i żeby nie było problemu, że po zdaniu zamykam 
sesję, bądź zamykam komisję. Pracownik Biura Rady rozłącza ZOOM-a, żeby potem nie było pretensji 
do nikogo, że coś poszło nie tak. Jesteśmy tutaj na sali. Po zamknięciu obrad sesji jest wyłączana 
transmisja, a Państwo możecie nadal rozmawiać ze sobą i nikt do nikogo nie będzie miał pretensji, że 
zostanie rozłączony na ZOOM-e, więc myślę, że ta forma jest również bezpieczniejsza z tego powodu. 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Udzielę jeszcze głosu w trybie ad vocem Panu Piotrowi Bartoszewskiemu, radnemu 
Piotrowi Bartoszewskiemu. Jeżeli Pani radna Agnieszka Zdunek chce powiedzieć o zmianach w 
projekcie porządku obrad to również, jeżeli nie to proszę dyskusję przełożyć według punktów obrad i 
tematycznie. Bardzo proszę, Pan Piotr Bartoszewski.   
Kolejny Mówca 
Pani Przewodnicząca, zawsze było tak, że wniosek formalny powoduje przegłosowanie tego wniosku 
od razu, niezwłocznie. Chyba, że naprawdę coś się dopowiedzieć chce do tego wniosku. W tym 
momencie zaczyna się jakaś dyskusja znowu. Pani Burmistrz nie wiem po co w ogóle w jakim trybie 
zabiera teraz głos. Jest wniosek formalny. Powinien być przegłosowany, to jest pierwsza rzecz. Druga 
rzecz. Zaczyna się dyskusja. Ja składam wniosek z jakąś wypowiedzią. No zaczyna się teraz 
kwestionowanie tego, podważanie tego, wykręcanie kota ogonem, bo tak to można powiedzieć. Pani 
Burmistrz mówi, że się nie otwieramy na mieszkańców. To Pani się nie otwiera na mieszkańców. To 
w czasie pandemii Pani sprowadziła drzwi zamknięte. To Pani wprowadziła jakieś składanie pism na 
zewnątrz. To Pani wprowadziła zamknięty sekretariat na jakieś hasła, na jakieś Bóg wie co, 
naprawdę. To co się stało w Urzędzie na Warszawskiej 115 to zakrawa naprawdę jakąś kpinę w 
związku z pandemią. Jak pandemia się skończyła to proszę rzeczywiście zdjąć te drzwi. Proszę 
otworzyć tak jak należy. To, nie. Zaraz powiem. To po pierwsze. Pani Burmistrz mogła się 
wypowiedzieć. Ja chcę też się wypowiedzieć. Po drugie mnie nikt nie mówi, że to jest, są nieważne 
rzeczy, które chce zdjąć. Tylko nie są to rzeczy tak ważne, żeby były, no procedowane dzisiaj. Są to 
rzeczy ważne jak wszystkie sprawy w samorządzie i zwierzęta i ulice i najmy i wszystko inne, ale 
dzisiaj sprawa czego innego dotyczy tak naprawdę. Jeżeli Pani jest w samorządzie, a jest Pani lat 
kilkanaście być może nawet to powinna Pani wiedzieć czym jest sesja absolutoryjna. Jest to sprawa 
dotycząca absolutorium, a nie napchanie jakiegoś dziadostwa za przeproszeniem, żeby zapchać to 
wszystko i absolutorium na sam koniec sprowadzić, żebyśmy zmęczeni byli albo w ogóle, żeby 
podjęte było jutro. Nawet nie wiem, które by było zgodne z prawem, bo absolutorium musi być 
podjęte w czerwcu i tak naprawdę tego to dotyczy. Więc proszę o przegłosowanie mojego wniosku 
niezwłocznie, a nie poddawanie go pod dyskusję, teraz jakieś inne tematy.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Czy radna Agnieszka Zdunek chce się wypowiedzieć w sprawie porządku?  
Kolejny Mówca 
Przepraszam. Czy mógłbym ten wniosek skonkretyzować jeszcze swój, bo tutaj okazało się, że tak 
naprawdę radny Bartoszewski dwa wnioski składa. Jeden o zdjęcie pewnych punktów, a drugi o 
przesunięcie punktów od 15 do 18 czy 19 na początek. To są dwa niezależne od siebie wnioski. W 
takim razie ja skonkretyzuję, bo myślałem, że nie będą zdejmowane żadne punkty. Mój wniosek jest 
następujący by przesunąć punkty od 15 do 18. Proszę mnie poprawić, 18 czy 19, 18 na początek 
byśmy procedowali i później następne punkty. Także taki jest mój wniosek. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dobrze.  
Kolejny Mówca 
Mój wniosek jest jeden o zmianę porządku obrad. O wyrzucenie tych punktów, które powiedziałem. 
A po tamtych przesunięcie, to jest jeden wniosek, który jeden wniosek.   



Kolejny Mówca 
Dobrze, za chwileczkę będziemy głosować. Proszę Pani radna Agnieszka Zdunek w sprawie wniosku 
do porządku obrad.  
Kolejny Mówca 
Mój wniosek do porządku obrad zgodnie z tym co zapowiedziałam na poprzedniej sesji. Wnoszę o to, 
żeby punkt 19 porządku obrad, czyli wolne wnioski mieszkańców zostały przesunięte jako punkt 
pierwszy. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Mateusz Krogulec.  
Kolejny Mówca 
Ja mam pytanie do Pana Piotra. Kiedy chcemy głosować w takim razie te projekty, które Pan chce 
zdjąć? Bo je wszystkie trzeba po prostu podejmować. Rozumiem zmianę kolejności, rozumiem, ale 
no i co potem kolejna sesja za tydzień, za dwa? Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Widzę, że nie ma już wniosków formalnych. Bardzo proszę, głosujemy według kolejności 
wniosek Pana radnego Piotra Bartoszewskiego. Nie zagłosowałam, jeszcze nie, bo sprawdzam, czy 
zgadza się Pan z takim wnioskiem. Drugi, czwarty, zdjęcie z porządku obrad punktu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 i 12 i przeniesienie punktu 15-16 (...) Bez 12. Dobrze. I przeniesienie punktów 15, 16, 17, 18 na 
początek. Tak? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 11 głosów za, 9 przeciw i 1 wstrzymujący się. 
Wniosek został przyjęty. Czy w związku z tym głosowanie wniosku formalnego Pana radnego Marcina 
Etienne jest zasadne? Jeżeli przeszedł nie jest zasadny, bo daleko idące jest tutaj (...) Dobrze. Czyli 
wniosku radnego Marcina Etienne nie głosujemy, ponieważ już wiemy, że punkty dotyczące 
absolutorium będą procedowane w pierwszej kolejności i punkty, które wskazał radny zostały zdjęte. 
Dobrze. Ustaliliśmy porządek obrad, porządek ten (...) Ale Pani Zdunek wniosek nie będzie 
głosowany dlatego, że to jest, to dotyczy ostatnich punktów dotyczących spraw mieszkańców. 
Zawsze są na końcu, nawet jest zgodnie ze statutem. Tu jest zupełnie inna sprawa, bo tak jak 
Państwo, żeście podnieśli. Jest to sesja nadzwyczajna, sesja szczególna, sesja absolutoryjna i co do 
tego nie ma żadnych wątpliwości, że zasadnym jest przeniesienie na początek. Pozostałe punkty 
pozostają odpowiednio. Czyli został przegłosowany rozumiem porządek obrad. Proszę Państwa, 
informuję, że podpisany został protokół z L (...)  
Kolejny Mówca 
Moim zdaniem nie został przegłosowany. Może jednak rada, by się wypowiedziała w sprawie mojego 
wniosku.  
Kolejny Mówca 
Proszę?  
Kolejny Mówca 
Chciałabym, żeby rada przegłosowała mój wniosek.  
Kolejny Mówca 
Ale Przewodnicząca proszę Pani decyduje i układa porządek obiad i o ile w tym momencie (...)  
Kolejny Mówca 
Przewodnicząca proponuje porządek obrad, przyjmuje go rada.  
Kolejny Mówca 
Nie proszę Pani. Nie poddam tego pod głosowanie. Jest w takiej kolejności jakie będą pierwsze 
procedowane porządki, związane punkty związane z sesją absolutoryjną i według tutaj przyjętego 
porządku obrad. Przechodzimy dalej. Informuję, że podpisany został protokół z LVI, LVII i LVIII sesji 
Rady Miejskiej. Do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. Integralną częścią niniejszych 
protokołów są transkrypcje z LVI, LVII i LVIII sesji Rady Miejskiej, które razem z protokołami 
opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Przechodzimy do punktu (...) Proszę Państwa, 
Biuro Rady proponuje 5 minut przerwy, żeby uporządkować w eSesji kolejność. Bardzo proszę o 5 
minut przerwy. Szanowni Państwo Radni, proszę wracamy na miejsca. Wznawiamy obrady. Proszę 
Państwa, wznawiamy obrady. No, ale na miejsca [dźwięk niesłyszalny], Państwo rani. Wznawiamy 



obrady. Mam jeszcze dla Państwa komunikat. Proszę Państwa, zdejmuję z porządku obrad dzisiejszej 
sesji projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach. 
Ten punkt nie powinien był mieć miejsca w porządku obrad, ponieważ wniosek złożony przez klub 
radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego zawiera 4 podpisy. A ustawowo powinien zajmować, zawierać 
1/4 podpisów, czyli przynajmniej 6. Okazuje się, że Klub Radnych Tomasza Dąbrowskiego nie jest 
wystarczający, żeby ten wniosek był skuteczny. Zresztą w uzasadnieniu Państwo napisaliście zgodnie 
z art. 19 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Rada Gminy może odwołać wiceprzewodniczącego 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w 
głosowaniu tajnym. Bezwzględną to znaczy minimum 6 osób, także ten projekt bardzo proszę. To 
jest, wnioskodawcą jest tak, proszę. Radny Cezary Astrau. I przechodzimy do procedowania uchwał. 
Nie będę Państwu czytała kolejności punktów, ponieważ zostało wiele punktów z porządku obrad 
zdjętych. W związku z tym zaczynamy od debaty nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021. 
Ojej. No Panie radny, bardzo wie Pan, bardzo mnie Pan zaskoczył. Ja muszę się oczywiście zapytać 
radcy prawnego. Zostały dopisane, Pan Cezary Astrau wziął ode mnie, zresztą sama podałam, żeby 
była jasność sprawy. Tak i uzupełnił o dwa podpisy. Czy w związku z tym możemy uznać ten wniosek 
za właściwy, czy należy przenieść do następnej, na następne obrady ewentualnie? Pani Mecenas, 
bardzo proszę wypowiedzieć się w tym momencie.  
Kolejny Mówca 
Po za tym klub ma prawo wnieść niezależnie od ilości podpisów.  
Kolejny Mówca 
Pani Mecenas.  
Kolejny Mówca 
Projekt uchwały powinien być poprzedzony prawidłowo złożonym wnioskiem. A prawidłowo złożony 
wniosek to wniosek, który zawiera minimum 1/4 podpisów, 1/4 ustawowego składu rady. I teraz jeśli 
Państwo nawet uzupełniliście, no to niestety ta uchwała nie może być procedowana na tej sesji. 
Może być procedowana na następnej sesji zgodnie z obowiązującymi przepisami, na 7 dni przed. 
Słucham? Wiem, ale wniosek został złożony i sama uchwała jako taka w tym momencie. Prawidłowy 
wniosek został złożony dopiero teraz. Nie może Pan w tej chwili, to tak jakby Pan w tej chwili złożył 
projekt uchwały. Nie jest to możliwe zgodnie z przepisami. Znaczy, nie, wniosek w tej dacie był 
niekompletny. Macie Państwo, proszę (...) Podstawa wynika z tego. Proszę mi powiedzieć, znaczy ja 
powiem tak. W jakim terminie możecie Państwo składać, dołączać do porządku sesji uchwały? Taki 
sam termin obowiązuje was w przypadku tej uchwały. 7 dni najpóźniej. Nie zmienia, w dacie złożenia 
wniosku i tak naprawdę w dacie złożenia uchwały, bo warunkiem złożenia uchwały jest prawidłowo 
podpisany wniosek.  
Kolejny Mówca 
Pani Mecenas, to jest manipulacja prawna. Manipulacja prawna, proste.  
Kolejny Mówca 
Panie Radny. I mam taką prośbę również do radnego Cezarego Astraua. Ja wspominałam o tym w 
rozmowie telefonicznej, że powinna być, że moim zdaniem jestem tego pewna, że powinien być 
podpisany przez 1/4 składu rady. Pan radny wie, że byłam na urlopie i nie dopilnowałam tego. 
Niemniej jednak głośno zapowiedziałam, 1/4 składu rady. Bardzo proszę, będziemy to procedować 
za tydzień i nic niczemu tego nie zmieni. A będzie (...) [dźwięk niesłyszalny], ja tylko dodam, że w 
przypadku tego rodzaju uchwał dochowanie przepisów proceduralnych jest absolutnie 
podstawowym kryterium przy ewentualnym zaskarżaniu takiej uchwały. W związku z powyższym, no 
ja jestem zobowiązana do tego, żeby Państwa o tym poinformować. Procedura jest obarczona taką 
wadą w tym momencie, że spowoduje to w razie, gdybyście Państwo (...) Kwestia czasu, tak?  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Pani Mecenas. Znaczy nie ukrywam, że liczyłem po cichu, że jak dzisiaj nie będzie Pana Olszewskiego 
to trochę łatwiej pójdzie i nikt nas nie będzie straszył uchyleniem, odwołaniem karami, innymi tam 



historiami. Ale jednak pomyliłem się i dopiero teraz widzę jak bardzo się pomyliłem, bo dokładnie to 
samo. No najłatwiej mecenasowi powiedzieć w stosunku do radnych, no tutaj będzie wada prawna. 
Tutaj na pewno to będzie duży powód do uchylenia i tak dalej i tak dalej. No i to powoduje, że radni 
miękną. Natomiast proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, data wniosku jest 
właściwa. Rzeczywiście podpisy zostały teraz właśnie uzupełnione. Natomiast i zostało to przyjęte do 
porządku obrad i dobrze Pani wie, że to nie jest nawet w drugą stronę do udowodnienia, że to było 
niekompletne. No, bo, no gdzie to jest? zostało przygotowane tak jak zostało przygotowane. To jest 
pierwsza rzecz. Natomiast moim, mój wniosek jest taki, formalny wniosek do przegłosowania. Mamy 
wniosek dotyczący kolejnego punktu w porządku obrad. Mamy 1/4 ustawowego składu rady 
podpisaną pod tym projektem uchwały. Projekt uchwały jest, jak to się nazywa? Zaopiniowany przez 
Mecenasa Olszewskiego?  
Kolejny Mówca 
Tak.  
Kolejny Mówca 
Dokładnie. I mam wniosek formalny, żeby to wprowadzić do porządku obrad. Ja widzę, nie chciałbym 
tutaj insynuować, ale widzę już kolejną gierkę, która może spowodować następującą rzecz. Uchwała 
będzie procedowana na kolejnej sesji, kolejna sesja najprawdopodobniej będzie w wakacje, bo 
zdjęliśmy część z porządku obrad i co ciekawe ta uchwała została zdjęta w momencie, gdy się 
okazało, że część uchwał została zdjęta i sesja będzie za tydzień czy pewnie za dwa. Być może części 
radnych nie będzie i być może jest wtedy większa szansa, że ta uchwała nie przejdzie. Więc to 
naprawdę zamiast zrobić tak jak było to zaczynamy kombinować. Więc ja wnoszę, mam wniosek 
formalny o to, żeby ten punkt wprowadzić do porządku obrad, punkt dotyczący odwołania 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  
Kolejny Mówca 
Panie Radny, a ja z kolei mam taką prośbę, ponieważ wnioskodawcą tego wniosku był radny Cezary 
Astrau i słyszę, że wyraził zgodę na to, żeby przesunąć o raptownie jeden tydzień, bo przecież 
będziemy za chwilę procedować (...) Nie? I wniosek jest podpisany przez 4 osoby, no przez 4 osoby i 
tak. Nie, przez 4 osoby. No wniosek proszę zobaczyć. Jest przez 4.  
Kolejny Mówca 
Została mi tutaj przeniesiona ustawa o Samorządzie Gminnym i teraz tak. No mam art. 20 ust. 6, że 
na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku 
obrad na najbliższej sesji projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeśli wpłynął on do Rady 
Gminy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. No i tyle. I to było i gdzie jest inaczej.  
Kolejny Mówca 
Ja znam ten przepis.  
Kolejny Mówca 
No tak, ale to, gdzie jest inaczej.  
Kolejny Mówca 
Ale zupełnie inny przepis odnosi się do odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  
Kolejny Mówca 
A to który, a to który przepis? To jeszcze raz, bo mam ustawę [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Proszę przeczytać uzasadnienie.  
Kolejny Mówca 
Który?  
Kolejny Mówca 
Warunkiem wprowadzenia tej uchwały, warunkiem wprowadzenia tej uchwały jest prawidłowo 
złożony wniosek. To wynika bodajże z art. 19, jeśli ma Pan ustawę przed sobą. Art. 19 ust. 4 bądź 5, 
jak powinien być skonstruowany wniosek prawidłowy i to jest warunek odwołania. Prawidłowo, 
znaczy w odpowiedniej (...)  



Kolejny Mówca 
Odwołanie Przewodniczącego [dźwięk niesłyszalny], na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu 
rady.  
Kolejny Mówca 
Jeśli Państwo macie taki wniosek podpisany to wówczas dopiero możecie złożyć projekt uchwały i 
wówczas ma zastosowanie do tego działania art. 20, który Pan chwilę temu zacytował. To nie jest od 
taka sobie zwykła uchwała. To jest (...)  
Kolejny Mówca 
Ale co mam powiedzieć?  
Kolejny Mówca 
Proszę zwrócić uwagę. Nie możemy procedować, bo się sprzeczamy.  
Kolejny Mówca 
Znaczy pomyliłem się. Pani Mecenas miała rację w tym co mi powiedziała. Natomiast sprawa jest nie 
skończona, bo zaraz będzie składany wniosek po to, żeby to jednak wprowadzić do porządku obrad, 
bo widzi Pani Burmistrz. Ja wiem, że się stosuje wszystkie możliwe techniki. Angażuje się cały 
możliwy, wszystkie możliwe, jakichś ludzi, żeby zrobić po swojemu, ale to nie o to chodzi. Jest 
dopełniona procedura, jest 1/4 podpisów. Jest przygotowany wniosek. Jest przygotowana uchwała i 
się okazuje, że nie można. A czemu nie można? Bo nie można i są wszyscy radni na sali. Może chcemy 
to procedować wtedy, gdy nie będzie tych radnych na sali.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, bardzo proszę [nakładające się głosy].  
Kolejny Mówca 
Przepraszam. Czy to, że zostały podpisy teraz złożone na wniosku z datą poprzednią to nie jest jakieś 
nadwyrężenie prawa?  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz, widziała Pani ten wniosek? Naprawdę proszę pozwolić nam ten temat zakończyć. Ja 
jeszcze raz zwracam się z prośbą do Komitetu Tomasza Dąbrowskiego o uzupełnienie. W przyszłym 
tygodniu, naprawdę to nie jest taki. No tak, ale zostało podpisane w ostatniej chwili Panie radny. Ale 
proszę pamiętać, [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Pani Przewodnicząca. Ja mam tylko taką ogromną prośbę, Pani Przewodniczącego, mam tylko 
prośbę, żeby Pani Burmistrz nie organizowała pracy radzie. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
To się zgadzam akurat z tym, tak. To się z tym zgadzam. Pani Mecenas, zrobimy, wobec tego tak. 
Będziemy procedować ten punkt, jeżeli będzie przez nadzór wojewody uchylony, no to będziemy 
mieli świadomość, że (...) Ale to już zakładajmy, prawda? No mamy, może nie będzie.  
Kolejny Mówca 
Pani Mecenas, czy to może być uchylone? No, czyli 1/4 składu rady może złożyć wniosek do porządku 
obrad? Może czy nie?  
Kolejny Mówca 
Jeśli nawet Państwo byście próbowali to w ten sposób wprowadzić to proszę mieć świadomość, że 
wniosek został de facto dzisiaj sformułowany na sesji, tak? Sformułowany i powinien być gdzieś 
podpisany. Data na wniosku jest niedzisiejsza. Ale proszę mieć świadomość, że to jest nadzwyczajny 
tryb. Nie wprowadzacie Państwo normalnej, zwykłej uchwały głosowanej zwykłą większością głosów. 
Chcecie procedować nad odwołaniem wiceprzewodniczącego, czyli chcecie procedować nad czymś 
co w ustawie jest obwarowane nadzwyczajnym trybem. Między innymi właśnie pod, tak, ale między 
innymi właśnie jest, że odwołanie na wniosek minimum 1/4. I tak samo w tym momencie data 
złożenia wniosku byłaby czysto hipotetycznie dyskutując dzisiejsza. W związku z powyższym do tego 
powinna być uchwała, która nie ma dzisiaj na dzień dzisiejszy, na dzień składania tej uchwały do 
porządku obrad aprobaty radcy prawnego, co wymagane jest w waszym statucie. W związku z 
powyższym tak czy siak procedura jest obarczona wadą prawną. Ja jestem (...) [dźwięk niesłyszalny], 



ale zupełnie z tego co ja pamiętam okoliczności odwołania wówczas przewodniczącego były zupełnie 
inne i też przewidziane w ustawie. Decyzja należy do Państwa. Moim obowiązkiem jest 
poinformowanie was o ryzykach.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, będziemy procedować ten projekt uchwały. Mecenas poinformowała radę o 
ewentualnym obarczeniu wadą prawną tego, tej uchwały, jeżeli zostanie podjęta. Naprawdę szkoda 
czasu i idźmy do przodu, jeżeli można. Bardzo proszę Pana radnego Cezara Astraua o wycofanie 
wniosku formalnego, bo będziemy procedować tą uchwałę. Dobrze? Dobrze? Dziękuję bardzo. 
Proszę Państwa, przechodzimy do dalszej części dzisiejszej sesji. Debata nad raportem o stanie 
Gminy Łomianki za rok 2021. Szanowni Państwo, ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzony został obowiązek składania przez 
burmistrza raportu, corocznego raportu o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie 
działalności burmistrza w minionym roku. A w szczególności odnosi się do realizacji polityki, strategii 
i uchwał rady. Jednym z jego elementów jest sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę 
Gminy w 2021 roku. Raport o stanie gminy na 2021 rok. Pani Burmistrz przekazała radzie w dniu 31 
maja 2022 roku. Raport został też opublikowany w BIP-e Urzędu Miejskiego w Łomiankach. W 
debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, ale zgodnie z art. 28aa 
ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do Przewodniczącego 
Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisem co najmniej 50 osób. Takie zgłoszenie do 
Przewodniczącej Rady nie przyszło, nie wpłynęło. Zatem mieszkańcy debatę mogą tylko wysłuchać i 
przyglądać się, wysłuchać. Bardzo proszę Panią Burmistrz o przedstawienie raportu o stanie gminy za 
rok 2021.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Poprosiłabym Biuro Rady o włączenie prezentacji. Szanowni Państwo Radni zapoznali się z 
raportem opublikowanym na BIP-e i przesłanym Państwu radnym. Tutaj skrót tegoż raportu dla 
mieszkańców. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Państwo Sołtysi, 
Przewodniczący Osiedli. Rok 2021 zdeterminowała pandemia. Zdążyliśmy się przyzwyczaić do 
zachorowań, absencji, trudności, z którymi borykali się pracodawcy i wykonawcy wyłaniani w 
postępowaniach przetargowych. Mieliśmy już pewne doświadczenie w działaniu w pandemii. Wiele 
rzeczy byliśmy w stanie przewidzieć, ale wszyscy wiemy, że trudności związane z pandemią nie 
ułatwiały pracy i realizacji założonych celów. Na przekór trudnościom minionego roku 
zrealizowaliśmy założenia budżetowe, pozyskiwaliśmy, dofinansowania, rozpoczęliśmy inwestycję, a 
część już zakończyliśmy. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
zeszłorocznego budżetu, które jest jedyną merytoryczną przesłanką do udzielenia absolutorium. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości merytorycznego i ekonomicznego zakończenia ubiegłego roku jest 
także trzecie miejsce, które Gmina Łomianki ponownie zajęła w prestiżowym rankingu finansowym 
samorządu terytorialnego w Polsce. To wyróżnienie podkreśla nie tylko stabilną kondycję finansową 
Łomianek, ale właściwe i prawidłowe zarządzanie finansami gminy. Wykonanie budżetu za rok 2021 
szczegółowo omówi w następnym punkcie obrad Pani Skarbnik Hanna Dąbrowska. Zanim jednak 
omówię raport o stanie gminy w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
chcę podziękować Pani Skarbnik i zespołowi za profesjonalizm i pracę na najwyższym poziomie, która 
skutkuje pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 21. rok. Pani 
Skarbnik, Pani Haniu, bardzo dziękuję, [oklaski]. Ja tutaj tylko powiem oficjalnie, niezależnie od 
wyniku uchwalania uchwał, które teraz przedstawiamy i procedujemy, że taki skarbnik w gminie, 
który poradził sobie z pandemią i z milionem różnych bardzo trudnych rzeczy to skarb, więc Pani 
Hanno raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. Teraz tak. Budżet, wydatki z budżetu gminy. Gmina 
Łomianki wykonała zadania na kwotę 200, ranking finansowy. To już poproszę następny slajd. 
Dobrze? Wykonała, Gmina Łomianki wykonała zadania na kwotę 215725161,10 zł i wydatkowaliśmy 
to na infrastrukturę, sprawy społeczne, oświatę i sport oraz sprawy bieżące. I teraz przejdę do 
omawiania szczegółów, bardziej szczegółowo, ale nie tak szczegółowo jak jest to w raporcie o stanie 



gminy zrobionym według uchwały podjętej przez radnych miejskich w Łomiankach. Inwestycje, 
gminne drogi, budowa i przebudowa. Wydział Inwestycji i Remontów nadzorował między innymi 
rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, budową kanalizacji deszczowej 
oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej za 7 mln 220, za ponad 7 mln 
220000. Ulicy Długiej na odcinku od ulicy Wąskiej do ulicy Brukowej prawie 2,5 miliony zł. Wykonano 
nową konstrukcję jedni z nawierzchnią bitumiczną, nowy ciąg pieszy oraz zjazd z betonowej kostki 
brukowej. Wybudowano system odwodnienia ulicznego. Nadzorował ulicę również Cyprysową, która 
kosztowała gminę 1265106 zł. Wykonano nową konstrukcją jezdni, zjazdy z nawierzchnią z 
betonowej kostki brukowej oraz pobocza chłonne wzmocnionego [dźwięk niezrozumiały], powstała 
również ulica Słoneczna za 803000 ponad. Wykonano nową konstrukcję jezdni, zjazdy z nawierzchnią 
z betonowej kostki brukowej oraz pobocza chłonne wzmocnione płytami ażurowymi. Zajmowaliśmy 
się również w Urzędzie Miejskim bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Przeprowadzono remonty 
drogowe, między innymi równanie dróg gruntowych i tłuczniowych, konserwację i utrzymanie 
infrastruktury odwodnieniowej, oznakowania drogowego oraz sygnalizacji świetlnej trójkolorowej 
oraz przegląd dróg gminnych z fotograficzną rejestracją pasa drogowe i aplikacją o nazwie drogi. 
Kosztowało nas to ponad 2000000 zł. A aplikacja drogi to jest aplikacja do obsługi infrastruktury 
drogowej umożliwiająca pełną jej inwentaryzację wraz z dokumentacją fotograficzną oraz rejestracją 
podejmowanych czynności administracyjnych wraz z generowaniem decyzji na zajęcie pasa 
drogowego i lokalizowaniem infrastruktury technicznej w pasach drogowych. To jest taka informacja 
dla osób, które byłyby zainteresowane co to były te drogi. Modernizacja oświetlenia, bezpieczne 
przejścia dla pieszych, zamontowaliśmy lampy LED i tablice D6 i T27 trzeciej generacji w ośmiu 
nowych lokalizacjach przy ulicy Warszawskiej w pobliżu numerów 36, 120, 128, 171, 179, ulicy 
Wiślanej przy orliku, ulicy Zachodniej w pobliżu nr 20 oraz ulicy Dolnej za kwotę 90, ponad 92000 zł. 
Wykonano też częściową modernizację oświetlenia ulicznego w ulicy Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym oraz ulicy Racławickiej w Łomiankach za ponad 125000. Szkoły i przedszkola. W ubiegłym 
roku inwestycję objęły budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury 
sportowej. Do końca 21. roku obiekt został zrealizowany do stanu surowego otwartego oraz zostały 
rozprowadzane częściowo instalacje wewnętrzne. Kosztowało to ponad 10000000 zł. Wykonano 
dokumentację architektoniczno-budowlaną rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w 
miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach 
przedszkolnych oraz miejsce aktywności lokalnej. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola publicznego w 
Dąbrowie Leśnej. Było to domknięcie do stanu surowego otwartego za ponad 2000000 zł. Do końca 
maja 2022 wykonano nową szkołę w Sadowej, elewacja budynku, pokrycie imitacją drewna, prace 
instalacyjne wewnątrz budynku. W tym instalacji elektryczne, sanitarne, teletechniczne i 
przeciwpożarowe oraz trwa wykańczanie wnętrz. Gres, glazura, przeszklenia. Nad halą sportową 
zamontowano wiązary dachowe, a na terenie inwestycji wkopano zbiornik przeciwpożarowy o 
pojemności 100 m3. I przedszkole w Dąbrowie Leśnej do końca maja 2022, wykonano elewację 
budynku przedszkola metodą lekką mokrą. Zakończono montaż instalacji podtynkowych. Na 
ukończeniu pozostają wewnętrzne prace tynkarskie. Miejmy nadzieję, że ta budowa się zakończy i 
dzieci będą mogły tam już uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach. Obiekty rekreacyjne i sportowe 
place zabaw. Wykonano przebudowę bieżni lekkoatletycznej z boiskiem do siatkówki i ze skocznią do 
skoku w dal przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym za ponad 514000 zł. 
Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, Lipowa Siłownia przy ulicy Warszawskiej obok sklepu 
Action, czyli Osiedle Baczyńskiego za 29 tysięcy. Zawarto umowę na budowę ścieżki z oświetleniem 
oraz elementami małej architektury w Parku Artystów. Na placu zabaw przy ulicy Rodziewiczówny w 
Dziekanowie Leśnym zamontowano siłownię plenerową, trampoliny ziemne, huśtawki oraz nową 
piaskownicę i to kosztowało ponad 50 tysięcy złotych. Zadania samorządowe Gminy Łomianki. 
Referat funduszy zewnętrznych i działalności gospodarczej łącznie pozyskał 2648872,25 zł. Dotacji, 
które objęły między innymi rozbudowę ulicy Sierakowskiej, ponad 1000000 zł. Budowę przedszkola 
przy Piaskowej, program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, przebudowę bieżni przy boisku 
ICDS. Realizację projektu Oaza, Oaza Ptasia przy ulicy Spokojnej. Inwentaryzację źródeł ciepła na 



terenie Gminy. Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ulicy Rodziewiczówny i realizację 
historycznej gry miejskiej, czyli pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych Działalności 
Gospodarczej pozyskali ponad 2600000 zł w roku 2021. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy. 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego wykonał 
działania porządkujące przestrzeń gminy i wprowadzające regulacje prawne istotne dla rozpoczęcia 
inwestycji. Do ważnych zadań w tym względzie należało między innymi uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowa Południe w rejonie ulicy Sielanki ulicy 
Zagórze, przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki, sporządzenie lub zmiany 13 
miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu uchwały tak 
zwanej krajobrazowej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury i reklam. 
Ja dodam tylko tutaj, że nadal bardzo żałuję, że radni miejscy nie podjęli decyzji o przystąpieniu do 
zmiany uchwały planów miejscowych Dziekanowa Południe przy Puszczy Kampinoskiej. Dokonano 
łącznie 122 podziałów zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W tym 
106 podziałów, w których były wydzielone drogi publiczne. Pozyskano tytuł użytkowania do działki, 
na której ma powstać szkoła w Łomiankach Dolnych. Promocja gminy jest zadaniem własnym gminy, 
ustawowym zadaniem własnym gminy. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej powstał z 
połączenia dwóch komórek organizacyjnych. Pomimo szczególnej sytuacji związanej z pandemią 
podjęto działania, na które pozwoliły obowiązujące obostrzenia. W części promocyjnej skupialiśmy 
się na promocji Łomianek jako miasto możliwości, organizacji mobilnych punktów szczepień, akcjach 
informacyjnych. W tym Narodowy Spis Powszechny, Płać podatki tu, gdzie mieszkasz. Były akcje dla 
potrzebujących Radosne Święta, to Wigilie i Wielkanoc. Kampanie edukacyjne Świeć odblaskiem i 
ekologiczna Ograniczaj, użyj ponownie, odzyskaj. Wymienialiśmy elektrośmieci na rośliny [dźwięk 
niesłyszalny], organizowaliśmy pikniki, gdzie można było wymieniać elektrośmieci na rośliny. Była 
promocja zdrowego stylu życia, były dwa rajdy rowerowe bieg Łomianek, Mikołajki na Lodowisku i 
organizowaliśmy uroczystości rocznicowe. Przypominam były obostrzenia pandemiczne, więc 
zrobiliśmy to na ile mogliśmy, żeby wypromować naszą gminę. W tym roku poszerzyliśmy formułę 
organizacji uroczystości w Kiełpinie i do współpracy zaprosiliśmy grupy rekonstrukcyjne, pasjonatów 
historii i edukatorów. Oprócz tradycyjnego złożenia wieńców przy pomnikach i w miejscach pamięci 
na terenie gminy odbyła się defilada i edukacyjna gra miejska. W tym roku, to znaczy w roku 2021, 
który omawiamy. Działania części społecznej zostaną omówione przy slajdzie działania społeczne 
Urzędu Miejskiego. Na rozwój Łomianek na zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i ich 
komfort pracujemy również ze Strażą Miejską, z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym, komunikacją miejską 
Łomianki i Łomiankowskimi Instytucjami Kultury, czyli biblioteką i Centrum Kultury. Współdziałanie 
między nimi, między nami pozwala na efektywny rozwój gminy. Jako burmistrz nadzoruję i 
koordynuję działania jednostek gminnych, ale bez ludzkiej pracy nie mogłabym pójść nawet krok do 
przodu i w tym miejscu bardzo, bardzo pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek podległych i 
wszystkich wymienionych tutaj właśnie na slajdzie instytucji bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 
2021 roku świadczyła usługi dla 7253 klientów, co w stosunku do roku 2020 stanowi wzrost o 488 
nowych odbiorców usług w tym zakresie. Statystycznie w 2021 roku ilość ścieków oczyszczonych i 
odprowadzonych do Wisły wyniosła ponad milion 500 m3. Więcej niż w 2020 roku o 4%. 
Wyprodukowano ponad milion 200 m3 wody. Wzrost względem 2020 roku o 6%. Łączna długość 
sieci kanalizacyjnej w Gminie Łomianki wynosi 130, ponad 138 km. Przyrost w stosunku do roku 2020 
o 8,75 km. A sieci wodociągowej ponad 163 km. Przyrost w stosunku do roku 2020 to ponad 8 km. 
Wybrane realizacje ZWiK-u z ubiegłego roku to budowa sieci wodociągowej 4,6 km i kanalizacji 
sanitarnej 5,8 wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ulicy Kościelna Droga, 
etap pierwszy. Wartość zadania to 8345746 zł brutto. Budowa sieci wodociągowej, niecały kilometr i 
kanalizacji sanitarnej kilometr w ulicy Kampinoskiej. Wartość zadania 1396553 zł brutto. Budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej 



oraz w drogach dojazdowych do wyżej wymienionych ulic. Wartość zadania prawie 900000. Budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Żwirowej i Partyzantów. Wartość zadania ponad 
700000 zł brutto, czyli łączna kwota, którą wydał ZWiK na realizację wodociągowo-kanalizacyjne to 
jest 11404679 zł. Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z siedmioma 
pompowniami i sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej od ulicy Wiklinowej do granicy z Gminą 
Czosnów. Wartość zadania to 9946389 zł brutto. Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 3 pompowniami oraz brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach Wiślanej, 
Brzegowej oraz Łużyckiej w Łomiankach Dolnych. Wartość zadania to 4124399 zł brutto. Rozpoczęła 
się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Waligóry. Wartość zadania 
2205513 zł brutto. Łączna kwota w 2021 roku 16276301 zł. To są ogromne kwoty inwestycyjne, więc 
jakby chciałam tylko znaczyć, że dzieje się w Łomiankach, bo najpierw muszą powstać wodociągi i 
kanalizacja w ulicy, żebyśmy mogli planować przebudowę tych ulic. Następny slajd straż miejska. Rok 
2021 dla straży miejskiej to już kolejny rok, w którym zadania obejmowały główne działania 
polegające na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii. To były działania kontrolne w 
zakresie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 
Ponadto strażnicy realizowali swoje główne zadania statutowe wynikające z zapisów ustawy o 
strażach gminnych, podjęli i przeprowadzili łącznie 12682 interwencje. W tym 790 interwencji 
dotyczących zwierząt, 775 interwencji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 1044 
interwencje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dodatkowo wszczęto 39 spraw 
związanych z pojazdami nieużytkowanymi. W tym usunięto z dróg publicznych 11 wraków. 374 razy 
podejmowano działania wobec osób nietrzeźwych. Strażnicy przeprowadzili wiele warsztatów i akcji 
profilaktycznych w szkołach, przedszkolach oraz wśród mieszkańców gminy. Kampania informacyjna 
pod tytułem Czyste Powietrze to nasz wspólny cel. Akcja Potrzebujesz Maseczki, Poproś Strażnika. 
Kampania społeczna, prędkość 30 km na godzinę w Łomiankach, Światowy Tydzień Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego ONZ w dniach 17-23 maja 2021 roku. Mikołajki ze strażą miejską, Podziel się 
Odblaskiem. Brali udział w kampanii społecznej Świeć Odblaskiem, Nie Strzelam w Sylwestra, w 
Domu Zwierzęta, Strażnicy miejscy pomogą ci uruchomić auto, Miska z wodą dla twojego pupila. Bo 
straż miejska to nie tylko nakazy i zakazy, ale również współpraca z mieszkańcami i edukacja. Jak 
Państwo widzicie na zdjęciu strażnicy miejscy są w przedszkolach, szkołach. Edukują najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy, co potem przenoszone jest do domów i w ten sposób informacje dosyć 
istotne związane z bezpieczeństwem są przenoszone do rodzin. Komunikacja Miejska Łomianki, 
Spółka z o.o. Spółka świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy. Obsługuje linie 
lokalne, wykonuje przewozy dzieci niepełnosprawnych, zapewnia transport kombatantom. 
Dodatkowo od 1 marca 2021 roku została uruchomiona nowa linia autobusowa nr 850 na trasie 
Cybulice Duże-Warszawa Metro Słodowiec oraz zwiększono liczbę kursów na linii nr 2. W 2021 roku 
spółka nadal prowadziła działania zapobiegawcze pandemii Covid-19 systematycznie i codziennie 
dezynfekując autobusy. Realizując plan inwestycyjny w zakresie taboru przeznaczonego do obsługi 
kontraktu z ZTM-em spółka zakupiła dwa nowoczesne autobusy niskopodłogowe 12-metrowe 
przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wyposażone w klimatyzację za kwotę 
ponad 2 milionów złotych netto. Wielkość taboru 39 autobusów. Średni wiek taboru to 7 lat. Z tego z 
rozmów, które przeprowadzam z włodarzami gmin w Polsce wynika jedno, że naprawdę mamy czym 
się chwalić, jeśli chodzi o spółkę, o Tabor i ogólnie o taką działalność komunikacyjną właśnie na 
terenie naszej gminy, więc możemy być z tego dumni. Centrum Kultury. W ubiegłym roku placówka 
oferowała 45 rodzajów zajęć, z których skorzystało 1236 uczestników. Łącznie zrealizowano 325 
wydarzeń, w których wzięło udział blisko 18 tysięcy osób. W ramach dofinansowanych projektów za 
364000 zł kupiono wyposażenie placówki, zorganizowano wiele wydarzeń kulturalnych. 
Przeprowadzono projekty we współpracy z lokalnymi instytucjami, między innymi Uwolnij Szkołę z 
Dwujęzyczną Szkołą Podstawową i Młodzieżową Debatę Oksfordzką we współpracy z Radą 
Młodzieżową w Łomiankach. Centrum zorganizowało także różnorodne warsztaty tematyczne dla 
mieszkańców gminy. Biblioteka. Księgozbiór biblioteki powiększył się ogółem o 4360 materiałów 



bibliotecznych. Placówka uzyskała dofinansowanie na zakup książek w wysokości 15000 zł, 
zarejestrowano 4849 czytelników i wzrost o ponad 1000 w porównaniu do roku 2020. W 2021 roku 
wypożyczono 104450 pozycji bibliotecznych. W 2022 było to ponad 73000. W 2021 roku dla wygody 
czytelników wydłużono godziny pracy biblioteki głównej. Biblioteka pracuje w godzinach 11.00, a 
19.00. Uruchomiono nową usługę, wypożyczalnię e-prasy. W 2021 roku w bibliotece zorganizowano 
łącznie 60 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło około 800 osób. Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Zgodnie ze statutem celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc w 
zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w 
życiu osób i rodzin. Organizacja pomocy osobom starszym, niesamodzielnym oraz będących w 
kryzysie bezdomności. Udział w programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Kontynuacja 
programu pomoc żywnościowa, pomoc w ramach programu rządowego Wspieraj Seniora oraz 
rozpoczęcie programu Street Walkingu. Organizacja konsultacji z psychologami oraz obsługa 
Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, organizacja zbiórki żywności dla potrzebujących oraz innych 
akcji pomocowych dla najuboższych mieszkańców gminy i prężne działanie jadłodzielni. Myślę, że 
jest niewielu mieszkańców gminy, którzy nie wiedzą, że taka jadłodzielnia u nas w gminie jest i to 
bardzo też cieszy. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe. To jednostka gminy zajmująca się 
zarządzaniem jednostkami sportowymi i oświatowymi. Zrealizowała między innymi remont 
balkonów Bursy wraz z wymianą okien za ponad 294000, remont boiska Orlik przy ulicy Szkolnej. 
Ponad 127000 zł. Naprawa nawierzchni i wymiana zaplecza, kontenerów na nowe. Remont 
nawierzchni ponad 8 tysięcy. Prace rozbiórkowe starego zaplecza boiska to 19, ponad 19000 zł. 
Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni ICDS-u. Koszt ponad 24000 
zł. Wykonano instalację monitoringu na terenie okalającym ICDS przy hali pneumatycznej za 
lodowiskiem, ponad 106000. Wykonanie instalacji monitoringu na obiekcie orlik, Wiślana 69 oraz na 
boisku pełnowymiarowym 46000 zł. Wykonanie oświetlenia LED na boisku Orlik przy Szkolnej ponad 
24000 zł. Wykonano nagłośnienie w pływalni ICDS-u, drugi etap. Kosztowało ponad 46000 zł. Montaż 
elektronicznego systemu otwierania szafek basenowych w ICDS-e. Ponad 23000 zł. Wydzielenie i 
zabezpieczenie sektorów hali w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim, ponad 32000 zł. 
Remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym, ponad 
42000 zł. Wymieniono również schody na antypoślizgowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach 
za ponad 18000 zł. Sprawy społeczne i edukacja. Od 3 lat realizujemy program uspołeczniania 
zarządzania gminą. Składają się na niego następujące działania. Wydział Komunikacji Społecznej to 
wsparcie udzielane jednostkom pomocniczym. Działa ich w gminie 23. Jest 14 osiedli i 9 sołectw. 
Wsparcie organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowano 75 zadań kwotą 1245932 zł 
po zwrotach niewykorzystanych dotacji na dzień 10 czerwca 2022 roku. To jest taka informacja. 
Współpraca z Radą Seniorów oraz Radą Młodzieżową, organizacja konsultacji społecznych przez 
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego. Między innymi dotyczących miejskiego planu 
adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki w 2021 roku oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ulicy Cienistej i ulicy 
Rolniczej w ramach projektu Wspólna Przestrzeń, Partycypacyjne Planowanie Przestrzenne w 
Gminach organizowane przez Fundację Sędzimira. W Łomiankach od 2019 roku mieszkańcy 
współdecydują o budżecie gminy. Powstał Łomiankowski mechanizm partycypacyjny. W 2021 roku 
przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Łomianek dotyczącymi części wydatków z 
budżetu Gminy Łomianki na rok 2022 określanych jako Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na 
rok 2022. W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali 10 projektów na kwotę miliona złotych i są to 
między innymi bioróżnorodność w Łomiankach, budki lęgowe dla ptaków, zajęcia tematyczne i 
warsztaty dla dzieci i seniorów, ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ulicy Fabrycznej, dziecko 
w spektrum autyzmu, grupa wsparcia i spotkania psycho-edukacyjne dla rodziców, pomoc 
terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, przeprowadzanie nasadzeń roślinności 
zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów 
Leśny i Sadowa. Publiczny dostęp do AED, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w Gminie 



Łomianki. Miodowa Tężnia Solankowa Motylówka, budowa pomnika bohaterskiej załogi samolotu B-
17G w Dziekanowie Leśnym, 500 nowych drzew, Zielona Płuca Łomianek. I to są inwestycje 
zaproponowane przez mieszkańców na 1000000 zł. Fundusz Sołecki. W ramach funduszu 
przeprowadzono szereg działań. Środki w wysokości 483633 zł zaplanowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego wydatkowano między innymi: Dziekanów Leśny. Doposażenie OSP w Dziekanowie 
Polskim 6000, poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ulicy Rodziewiczówny ponad 21000, 
tablice o tematyce historycznej, lotnicy amerykańscy 5000. Dotacja celowa dla Centrum Kultury na 
organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych ponad 11000. Dziekanów Bajkowy. Doposażenie 
OSP Dziekanów Polski, ponad 2000. Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w 
Dziekanowie Polskim ponad 3000. Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa 
poprzez monitoring stanu czystości powietrza 7000. Poprawa czystości terenów gminnych ponad 
2000. Kiełki. Między innymi organizacja miejsca aktywności lokalnych, piknik edukacyjno-sportowy, 
Bieg Kiełpin - Kępa Kiełpińska. Kępa Kiełpińska to doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie 
Polskim na ponad 13000 zł. Łomianki Dolne, położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym 
utrwaleniem na ulicy brzegowej, kontynuacja od ulicy Wiślanej 40000 zł. Łomianki Chopina, 
doposażenie OSP 3500. Zakupiono 12 sztuk koszy ulicznych za ponad 6000. Zakupy na 14 sztuk ławek 
z oparciem za ponad 10000. Zmodernizowano elementy ogrodzenia na placu zabaw przy Wspólnej, 
poszerzono ofertę rekreacyjną Zielonego Skweru przy Alei Chopina 10000. Sadowa. Doposażenie 
OSP w Dziekanowie Polskim 8000. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i adaptacji 
istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności 
publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsce aktywności lokalnej wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na realizację za 25000 zł. Dziekanów Nowy. Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim 
7000. Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych 
10000 zł. Dziekanów Polski. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup 
mundurów za 12000 zł. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez doposażenie 
w myjkę strażacką prawie 8000 zł. Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w 
Dziekanowie Polskim, 12000 zł. Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców 1000 zł. 
Wszystkie sołectwa Gminy Łomianki we wrześniu 2021 roku odbyły zebrania wiejskie, a sołtysi 
wymaganą ustawą o Funduszu Sołeckim w terminie, czyli do 30 września złożyli do burmistrza 
wnioski, w których wskazali przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Oświata i 
edukacja. Gmina prowadzi 6 szkół podstawowych i 4 przedszkola łącznie zapewniając naukę i opiekę 
ponad 3000 dzieci. Wydatki na oświatę stanowią największą pozycję w budżecie. Jest to ponad 69 
milionów złotych. Poza subwencją otrzymywano na ten cel dotację na wychowanie przedszkolne. Na 
publiczne szkoły i przedszkola gmina przeznaczyła w 2021 roku ponad 39000000 zł. W ubiegłym roku 
inwestycje objęły między innymi budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej, 10818142 zł. 
Modernizację centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach, 
czyli Dąbrowa Leśna 144844 zł. Projekt i budowę przedszkola samorządowego na terenie Dąbrowy 
Leśnej to ponad 2000000 zł oraz rozbudowę i adaptację budynku szkoły podstawowej Sadowej na 
obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsce aktywności lokalnej 97000 zł. 
Ochrona środowiska i ekologia. Projekty finansowane ze środków gminy to gminny program 
gromadzenia wody. Dofinansowano 58 inwestycji na kwotę ponad 49000 zł. Gminny program 
wymiany pieców, dofinansowano 52 wnioski na kwotę ponad 357000 zł. Gminny program usuwania 
azbestu, dofinansowano 29 wniosków na kwotę ponad 22000 zł. Łączna kwota to 429414 zł. Projekty 
dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu, Mazowsze 2021. To przeprowadzanie prac badawczych, 
inwentaryzacyjnych oraz projektowych dotyczących zagospodarowania terenu w celu utworzenia 
nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ulicy Spokojnej w Gminie Łomianki w ramach realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą Oaza Ptasia przy ulicy Spokojnej w Gminie Łomianki na kwotę 35000 zł. 
Wykonanie prac pierwszego etapu wykonawczego przedsięwzięcia pod nazwą Oaza Ptasia przy ulicy 
Spokojnej w Gminie Łomianki na terenie działki ewidencyjnej 1005/2 położonej w Łomiankach 
Dolnych na kwotę 106417 zł. Łączna kwota to 141417 zł. Ponadto ze środków własnych wykonanie 



specjalistycznego opracowania analitycznego dotyczącego zadrzewień w Gminie Łomianki wraz z 
przygotowaniem standardów kształtowania zieleni ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień w 
gminie oraz planu zarządzania ryzykiem ze strony drzew w Gminie Łomianki w ramach realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą opracowanie strategii zarządzania zielenią ze szczególnym 
uwzględnieniem drzew na terenie Gminy Łomianki na kwotę 35000 zł. Wykonanie waloryzacji 
przyrodniczej drzew ze szczególnym uwzględnieniem wierzb białych rosnący w pasie drogowym ulicy 
Armii Poznań w Kiełpinie na odcinku od ulicy Kościelna Droga do ulicy 6. Pułku Piechoty w celu 
określenia ich wartości przyrodniczej w kontekście ustanowienia ich pomnikami przyrody na kwotę 
20000 zł. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w lokalach i budynkach na 
terenie Gminy Łomianki na kwotę 145000 zł, a pozostałe działania to akcja kompostownik dla 
każdego, wymiana elektrośmieci w zamian za sadzonki kwiatów i ziół. Rozdano 2200 sztuk sadzonek. 
Kwota ponad 11000 zł. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na Paluchu. 
Odłowiono 32 psy i 35 kotów, darmowe czipowanie zwierząt właścicielskich 59 zwierząt, 59 kotów i 
103 psy. Bezpłatna sterylizacja psów i kotów właścicielskich, 169 wniosków dotyczących sterylizacji i 
kastracji. Ponadto zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących na kwotę 56140 zł. Sterylizacja albo 
kastracja kotów wolnożyjących w 2021 roku 54 zabiegi. Wykonanie finansowe w wysokości 8090 zł 
kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących, plus pozostałe koszty ponad 9000 zł. Odpchlenie i 
odrobaczenie kotów, leczenie kociego kataru, pobyt kotów w lecznicy, elektroniczne znakowanie 
kotów wolnożyjących, 59 kotów zostało zaczipowanych. Umowa na leczenie sterylizacją i czipowanie 
psów i kotów mieszkańców Gminy Łomianki została zrealizowana w wysokości 43310 zł, plus 
pozostałe koszty. Tam ponad półtora tysiąca zł, więc pod względem opieki nad zwierzętami trochę to 
rozbudowałam, jeśli chodzi o komentarz. Bo chciałabym, żeby mieszkańcy Gminy Łomianki mieli 
świadomość, że w Gminie Łomianki naprawdę dbamy o zwierzęta i jest KDS do spraw zwierząt. 
Współpraca jest bardzo dobra. Szanowni Państwo, przedstawiłam dziś tylko wybrane, najistotniejsze 
elementy raportu o stanie gminy. Reszta jest do przeczytania w bardzo obszernym opracowaniu. 
Można go znaleźć na stronie internetowej www.lomianki.pl na, w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Poczekajcie, bo poczekajcie. Ach, jeszcze place zabaw. No dobra. To jeszcze nie to wszystko. 
Gospodarka komunalna. Działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pani Naczelnik. Przepraszam, 
że przegapiłam. Remont czterech lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Fabrycznej 2. Remont 
pomieszczenia sanitarnego o przeznaczeniu pralni na pomieszczenia z wydzielonymi natryskami oraz 
pralnią w budynku przy ulicy Fabrycznej 2 zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego nr 197/21 z budynku przy ulicy Pionierów 38 zostali przeniesieni mieszkańcy z 18 lokali 
do innych lokali zastępczych, które znajdują się w zasobach Gminy Łomianki. Remont placu zabaw 
przy ulicy Fabrycznej. Wymiana części elementów drewnianych, malowanie. Poza bieżącymi pracami 
w zakresie utrzymania cmentarzy wykonano dwie nowe alejki piesze na cmentarzu komunalnym w 
Kiełpinie w kwaterach G i H. W ramach realizowanych umów z terenu Gminy Łomianki w 2021 roku 
odebrano od mieszkańców następujące ilości odpadów komunalnych. Posesję zamieszkałe ponad 
11000 mega gramów, czyli ton. Z GPSZOK-u ponad 3000 ton, więc dzieje się. Już teraz zakończenie. 
No właśnie. Przedstawiłam wybrane najistotniejsze elementy. Proszę pamiętać, że są też działania 
podjęte w minionym 2021 roku, które będą widoczne w tym roku i w latach następnych. Przykładem 
są kontynuowane w 2021 roku rozmowy i porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz z Warszawą w sprawie buspasa i wieloetapowe rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad prowadzone w minionym roku w sprawie koncepcji S7, etap 2, Kiełpin, trasa 
S8 w Warszawie, które w efekcie przyniosły daleko idące zmiany korzystne dla mieszkańców gminy w 
zaakceptowanej już koncepcji tej trasy. Kolejnym przykładem takich działań jest budowa szkoły 
podstawowej w Sadowej, której budynek już dziś wygląda imponująco. Planujemy również budowę 
szkoły w Łomiankach Dolnych, bo właśnie w 2021 roku uzyskaliśmy teren pod budowę tej szkoły. 
Przed nami wiele pracy, ale jestem przekonana, że idziemy we właściwym kierunku. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękujemy Pani Burmistrz za przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok. Na podstawie art. 
28aa ustawy o samorządzie gminnym otwieram listę mówców. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w 



sprawie przedstawionej przez Panią Burmistrz debaty? Zapytam jeszcze raz. Czy ktoś z Państwa chce 
zabrać głos na temat przedstawionej przez Panią Burmistrz debaty? Nie widzę. Wobec braku 
chętnych do zabrania głosu zarządzam głosowanie. W zasadzie już zarządziłam głosowanie, ale 
proszę Pan radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny Mówca 
Pani Przewodnicząca, proszę nam dać czas dobiec do komputerów i kliknąć. Myślę, że pojawią się też 
kolejne osoby zaraz. Ja mam następujące pytania do prezentacji. Może bym je mógł zadać i uzyskać 
odpowiedź, bo jest ich trochę i w takiej formule, żeby Pani Przewodnicząca nie zabierała mi głosu. 
Czy możemy tak zrobić?  
Kolejny Mówca 
Tak, oczywiście. Tak zrobimy, ja staram się nigdy nie zabierać głosu. Proszę poczekać. Będę Państwa 
prosiła, żebyście zadawali pytanie. Panie Burmistrz, bardzo proszę o notowanie pytań i odpowiedź, 
nie pytanie do pytanie, tylko razem wspólnie. I bardzo proszę Panie radny o zadawanie pytań.  
Kolejny Mówca 
Wzięliśmy w ramach inwestycji szkołę w Sadowej. Odwieczne pytanie, które padło także na wizji, na 
której byliśmy wspólnie z wykonawcą i wykonawca nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 
Mam nadzieję, że dzisiaj już ktoś z urzędu będzie na to pytanie w stanie odpowiedzieć. Czy na sali 
gimnastycznej otwierają się okna? Wiemy, że jest ten problem w sali, w szkole w Dąbrowie. Myślę, 
że to jest kluczowy element także w Sadowej.  
Kolejny Mówca 
Następne pytanie.  
Kolejny Mówca 
No nie możemy prowadzić dyskusji, będzie łatwiej, bo tak to będziemy zbierać te pytania. A potem 
będą odpowiedzi na różne.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Proszę Państwa, zrobimy tak jak Państwo sobie życzą. Pamiętać tylko proszę, że o godzinie 
21.00 musimy zwolnić pracowników Biura Rady, wobec tego Pani Burmistrz proszę odpowiedzieć na 
pytanie.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Znaczy nie ukrywam, że rzeczywiście wolałabym usłyszeć wszystkie pytania i wtedy zbiorczo Pan 
Naczelnik odpowie. No, ale jeśli Państwo chcecie debatować, dyskutować, jesteśmy otwarci.  
Kolejny Mówca 
Proszę Pani Burmistrz.   
Kolejny Mówca 
Więc odpowiadając na pytanie Pana radnego. Sala gimnastyczna, w sali gimnastycznej przewidziana 
jest wentylacja mechaniczna i okna będą nieotwieralne.  
Kolejny Mówca 
Proszę nie uciekać. Znajdę pytania, na które będzie Pan mógł odpowiedzieć. Dlaczego nie możemy 
projektować dróg, dopóki nie zakończymy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej? Padło takie 
stwierdzenie podczas prezentacji, że musimy zakończyć. Wydaje mi się, że możemy zacząć 
projektować, jeżeli już zaczniemy przynajmniej inwestycje i wiadomo, że one zostaną zrealizowane. 
Rozumiem, że nie chcemy podejmować prac projektowych do momentu, kiedy nie wiemy, kiedy, czy 
w ogóle prace nad siecią wodno-kanalizacyjną się rozpoczną? Czy w związku z tym możemy to 
przyśpieszyć tak, żeby rzeczy działy się równolegle?  
Kolejny Mówca 
Tak. I nawet dobrym przykładem tego jest ulica Wiślana, gdzie równolegle projektujemy, gdzie 
dopiero kanalizacja jest budowana.  
Kolejny Mówca 
Kanalizacja miała się zakończyć, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Wiślanej miała się 



zakończyć w połowie zeszłego roku. Nie zakończyła się i projekt, no właśnie. Co jest z projektem ulicy 
Wiślanej? Bo mieliśmy mieć już pozwolenie na budowę.   
Kolejny Mówca 
W tej chwili są opóźnienia w związku z tym, że projekt utknął w starostwie w uzgodnieniach 
geometrii drogi i projektant wystąpił o aneksowanie tego, umowy o wykonanie projektu. Został mu 
przedłużony termin do stycznia przyszłego roku.  
Kolejny Mówca 
Okej.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałabym sprostować informację, bo ja na pewno nie powiedziałam, że nie możemy 
projektować. Tylko nie możemy wykonać dróg zanim nie zostanie zrobiona woda i kanalizacja. Więc 
trzymajmy się tego co powiedziałam, a nie to co ktoś usłyszał. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
To ja już do Pana Naczelnika nie mam więcej pytań. Dziękuję. Drugie pytanie, kolejne pytanie, nie 
drugie. Dlaczego to tak pochwaliliśmy się tym, że podczas Ekopikniku wymieniane są elektrośmieci 
na sadzonki i ja się zastanawiam, dlaczego to jest robione tylko raz w roku i tylko dla osób, które 
przynoszą elektrośmieci i pod ICDS. A nie tam, gdzie one powinny trafiać, czyli do GPSZOK-u? Bo w 
ten sposób nagradzano osoby, które no nie robią tego co powinny robić na co dzień. Czy możemy 
tutaj coś zmienić, żeby nagradzano także osoby, które korzystają z GPSZOK-u?  
Kolejny Mówca 
Możemy. Możemy przeznaczyć dużo pieniędzy na promocję gminy w ten sposób. Niemniej jednak 
chodziło właśnie o propagowanie tej idei wśród mieszkańców. A ludzie świadomi, którzy wywożą 
śmieci do GPSZOK-u, no jakby mogą przytrzymać sobie te baterie i oddać w czasie pikniku. Niemniej 
jednak potrzebne są też na to pieniądze. Za darmo nic nie ma.  
Kolejny Mówca 
Jeśli chodzi o budżet partycypacyjny. Jako ostatni trafił do realizacji projekt, który przekraczał kwotę 
dostępną w budżecie. Czy to znaczy, że jest możliwość zmiany zakresu projektów już po ich, po 
głosowaniu?  
Kolejny Mówca 
Poproszę odpowiedź Panią Naczelnik Monikę Jakubiak-Rososzczuk.  
Kolejny Mówca 
Bardzo przepraszam, ale mam problem z chodzeniem. To nie był zmieniony zakres. Jeżeli 
zdecydowaliśmy, że regulamin nie zabraniał nam tego, że jeżeli projekt jest podzielny. A w tym 
przypadku tak było, możemy wykonać część tego projektu, bo akurat tyle pieniędzy zostało i na taką i 
taką zgodę wyraził również autor projektu.  
Kolejny Mówca 
Okej, super. To znaczy, że mamy precedens i możemy z niego korzystać także w przyszłym roku. 
Super, dziękuję bardzo. W zeszłym roku Rada Młodzieżowa wykonała badania potrzeb młodzieży. 
Czy w raporcie znalazły się informacje o tym? Ja przyznam się szczerze ich nie znalazłem. Może coś 
przeoczyłem. Czyli w raporcie nie ma wyników ankiety przeprowadzonej przez Radę Młodzieżową. 
To wielka szkoda, ponieważ to jest jedna z najważniejszych wydaje mi się rzeczy, które Rada 
Młodzieżowa zrobiła. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji i odnośnie potrzeb młodzieży w 
wieku 12-18 lat, czyli takiej młodzieży już niebędącej dziećmi, ale jeszcze nie dorosłymi. I tam jest, na 
przykład są takie wnioski dotyczące przestrzeni do spędzania czasu wolnego. Więc bardzo by to było 
uwzględnić.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Ja chciałabym powiedzieć, że to jest jakby raport o stanie gminy z informacji, które 
uzyskujemy od poszczególnych jednostek. Jeśli nie dostaliśmy takiej informacji od Rady 
Młodzieżowej, no to trudno ją zamieścić. Niemniej jednak rzeczywiście przyjrzymy się uważnie w 
przyszłym roku działalności Rady Młodzieżowej, bo rzeczywiście ta kadencja. Końcówka poprzedniej 
kadencji i ta kadencja Rady Młodzieżowej zapowiada się bardzo interesująco. Dziękuję.  



Kolejny Mówca 
Mieliśmy informację o tonach zagospodarowanych odpadów. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda 
rok do roku. Czy więcej odpadów mieszkańcy produkują, czy sobie lepiej radzimy z segregacją? Jak to 
wygląda w podziale na frakcje? No, czyli ochrona środowiska nam idzie czy lepiej, czy gorzej?  
Kolejny Mówca 
Znaczy te informacje wszystkie zawarte są w raporcie. Tym, który Państwo dostaliście 30 maja. A ja 
zrobiłam prezentację taką ogólną, a myślę, że Pan doskonale zna tą odpowiedź, jeśli przeczytał Pan 
raport. Czy tam są rok do roku dane? Dobrze, przepraszam. Przeoczyłem. To wszystkie moje pytania. 
Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Michał Naftyński. Przepraszam.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz, ja mam (...)  
Kolejny Mówca 
Przepraszam bardzo, przepraszam. Pani Agnieszce Zdunek, która pierwsza była, bardzo przepraszam. 
Proszę Pani radna.  
Kolejny Mówca 
Dzień dobry Państwu. Ja mam czytając raport o stanie gminy, odniosłam takie wrażenie, że w naszej 
gminie wszystko idzie bardzo dobrze, wszystko jest coraz lepiej, żyje się dostatniej i jakby czeka nas 
świetlana przyszłość. Bardzo się cieszę, że tak to wygląda. Natomiast i mam nadzieję, że tak jest. 
Natomiast zabrakło mi takiego może rozdziału czego się nie udało osiągnąć albo czego nam jeszcze 
brakuje, do czego jeszcze dążymy? I z takich punktów, które mi się udało wynotować jakby czytając 
kolejne rozdziały tego raportu, no mam takich kilka uwag, którymi bym się chciała z Państwem 
podzielić i byłby to też taki kierunek jakby, który moim zdaniem powinniśmy się też przyjrzeć tak 
tematom, które nie zostały jakby w 2021 roku wykonane. I póki co też nic nie wskazuje na to, żeby 
były wykonane w pierwszej połowie 22. roku. I tak zaczynając od takiego stwierdzenia, że posiadamy 
nowoczesną i odpowiadającą oczekiwaniom mieszkańców bazę techniczną systemu oświaty. Takie 
zdanie jest w raporcie. Pragnę zwrócić uwagę. Tutaj kolega dotknął jakby tematu. Pragnę zwrócić 
uwagę na sytuację w szkołach. A tutaj mam głównie na myśli Szkołę Podstawowa nr 2. Mianowicie ta 
nowoczesna infrastruktura jednak szwankuje. W szkole nie da się funkcjonować przy cieplejszych 
temperaturach. Nie ma tam właściwie działającej wentylacji i jakby nic nie zrobiono przez te ostatnie 
lata i w zeszłym roku również, żeby ten problem rozwiązać. Nie dotarły do mnie pomimo, no wielu 
moich jakby interwencji w tej kwestii i nie tylko moich. Nie dotarła też żadna koncepcja jakby 
rozwiązania tego dosyć istotnego problemu. Tutaj brak otwieranych okien na sali gimnastycznej, ale 
ten problem dotyczy jakby w ogóle źle działającej wentylacji. A przy okazji było takie zadanie, 
modernizacja centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 za 160000. 
Wydano z tego 144 i nadal tej poprawy na tej sali gimnastycznej za bardzo nie czuć. Co myślę, że Pani 
Burmistrz miała okazję na własnych, na własnym, na własnej osobie doświadczyć na zakończenie 
roku, że no komfortu w tej sali gimnastycznej nie ma pomimo tych wydanych pieniędzy. To jest rzecz 
jedna. Tutaj jest też taki punkt w raporcie o tym, że konsekwentnie likwidowane są zapóźnienia w 
rozwoju infrastruktury. No i tam mi zabrakło na przykład takiej informacji o tym, że nadal nie mamy 
podłączenia gazowego, znaczy ogrzewania w budynkach. Znaczy w budynku świetlicy w tą drogę 
Leśnej oraz nadal, to też dotyczy tak zwanej niskoemisyjności, która też tam jest wymieniona w 
raporcie. Nadal budynek komunalny w Dąbrowie opalany jest paliwem stałym. Też nie jest wykonane 
przyłącze gazowe i też nie słyszałam, nie dotarły do mnie informację, ażeby były w ogóle plany 
zamiany tego na przyłącze gazowe. No nie dotarły do mnie te informacje. Być może i są bardzo 
dobrze, jeśli by to można było, no tak. Nadal w budżecie gwarantujemy pieniądze na ekogroszek, tak. 
No kiedyś był to węgiel. Teraz podobno ekogroszek. Myślę, że rozsądniej byłoby jednak przejść na 
gaz albo inne rozwiązania. Teraz, jeśli chodzi o współpracę z sołectwami i zarządami osiedla, czyli 
wspieranie tutaj działań społecznych. Przypomnę, że nadal w 2021 roku zarządy osiedli są 
pozbawione funduszy. Jest to bolączka myślę dotykająca wszystkich tych, którzy chcieliby coś na 
terenie osiedli zrobić. No i właściwie brak jest wytłumaczenia, dlaczego te fundusze z osiedli zostały 
zabrane i w 2021 roku również ich osiedla nie miały. Rzecz, którą jeszcze jakby wyłapałam czytając 



raport. Tam było napisane, że w ramach rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej ukończono prace nad 
budową sieci w ulicy Partyzantów i Żwirowej. Takie zadanie. To zadanie dokładnie brzmiało: budowa 
sieci wodno-kanalizacyjnych ulicy Partyzantów, Aleje Lip i Żwirowej. A więc tu Aleja Lip nam 
wyleciała. Przypomnę, że w ulicy Partyzantów tejże sieci w 2021 roku nie dokończono. Obiecane było 
zrobienie tego w pierwszym, w drugim kwartale tego roku. Drugi kwartał się właśnie dzisiaj kończy. 
Zadanie jest nadal niedokończone, czyli w raporcie jest po prostu napisana nieprawda. Sieci wodno-
kanalizacyjnej w ulicy Partyzantów w całości nadal nie ma. No, jeśli nie zrobiono, została zrobiona 
część kanalizacji ulicy Partyzantów i tu się zgodzę. Natomiast nie zrobiono całości, czyli nie wykonano 
tego zadania, które brzmiało budowa sieci kanalizacji w Alei Lip, Partyzantów i ulicy Żwirowej. W Alei 
Lip nie tknięto w ogóle, póki co kanalizacji. Wciąż liczymy na to, że zostanie to zrobione. Teraz 
najnowszy termin mogę Państwa poinformować to jest jesień i zima tego roku. Oczywiście będę tej 
sprawy nadal pilnować. Pisemne [dźwięk niesłyszalny] w odpowiedzi na interpelacje, tak. To 
określone. Z takich jeszcze szerszych rzeczy. Tutaj bardzo się cieszę, że zwiększono liczbę kursów 
autobusu nr 2. Takiego wewnątrz gminnego autobusu, który łączy, no między innymi Dąbrowę z 
resztą świata. Łomiankowskiego świata. Tym niemniej te kursy w zasadzie są tylko w dniach nauki 
szkolnej. Tak na przykład w wakacje te kursy są mocno ograniczone. W sobotę, niedzielę ten autobus 
nie kursuje w ogóle. Czyli jest to kłopot, który nadal w 21. roku nie został rozwiązany, czyli brak 
połączenia różnych części Gminy Łomianki ze sobą komunikacją publiczną i jakby ten problem nadal 
jest. Autobusik ten kursuje też tam do godziny 17.00, więc jeśli ktoś z Dąbrowy chce skorzystać z 
oferty Domu Kultury na przykład czy basenu. No to musi sobie radzić rowerem, tak albo 
samochodem, jeśli dysponuje. I to chyba już wszystkie moje uwagi do raportu. Oczywiście wiele 
rzeczy zostało zrobionych i to bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że została ulica Długa, Słoneczna. 
To są inwestycje, no istotne w mojej części, że tak powiem gminy. Może jeszcze powiem, że niestety 
nie udało się zrealizować budżetu w zakresie budowy ulicy Żywicznej. Ta inwestycja została 
praktycznie zdjęta i nie wykonano nawet tych drobnych prac i pozwolono na to, żeby przepadło 
pozwolenie na budowę w tej ulicy. Więc to taki minus w tym zakresie. Także ja już dziękuję i oddaję 
głos.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Salwowski.  
Kolejny Mówca 
Zostałem wycofany.  
Kolejny Mówca 
Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową, którą przedstawiła 
Pani Burmistrz. Tutaj chwali się sukcesami. No to pochwalmy się tymi sukcesami z raportu, który 
dostali radni. Zadanie 2015/06, przebudowa ulicy Jeziornej i ulicy Spokojnej. Wykonanie 0. 
Kontynuacja zadania, wpisane do WPS. Dalej. Zadanie 2015/10, przebudowa ulicy Armii Poznań. 
Wykonanie 0. Kontynuacja zadania wpisana w WPF-e. Zadanie 2016/21, przebudowa ulicy Cienistej, 
wykonanie 0. Kontynuacja zadania wpisana do WPF-u. Zadanie 2016/23, przebudowa ulicy 
Turystycznej i Odysei. Wykonanie 0. Kontynuacja zadania wpisana do WPF-u. Zadanie 2016/30, 
przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych. Wykonanie 0, kontynuacja zadania wpisana do WPF-
u. Zadanie 2018/02, kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach od ulicy 9. kwartał, 
ulica Kolejowa i ulica Konopnickiej, ulicy Lotników Alianckich i Miłej. Wykonanie 0. Zadanie 2018/23, 
rozbudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ulicy Rolniczej do Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na 
odcinku od ulicy Wiślanej do ulicy Krajobrazowej. Wykonanie 0. Zadanie 2020/08, budowa ulicy 
Paderewskiego. Wykonanie 0. Zadanie 2020/21, projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze. Wykonanie 0. 
Zadanie 2020/22, wykonanie 0. Zadanie 2020/43, budowa ścieżek rowerowych w ramach programu 
ZRID. Wykonanie 0. Zadanie 2021/34, rozbudowa ulicy Żywicznej. Wykonanie 0. Zadanie 2021/27, 
wykonanie systemu grzewczego w budynku ulicy Kolejowej 97. Wykonanie 0. Zadanie 2020/28, 
budowa obiektu oświetlenia opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach i tak 
dalej. Wykonanie 0. Zadanie 2021/02. Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych. Wykonanie 0. 
Zadanie 2019/02, budowa Żłobka Miejskiego. Wykonanie 0. Zadanie 2013/15, zagospodarowanie 



działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na Ogród Jordanowski w Dąbrowie Zachodniej. Wykonanie 0. 
Zadanie 2021/04, wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej i aplikacji do dofinansowania 
rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach. Wykonanie 0. I zadani 2015/22, budowa 
obiektu sportowego do piłki nożnej. W tym między innymi zaplecza sanitarnego oraz trybun. 
Wykonanie 0. Tutaj nie trzeba wyjaśniać, bo wszystko jest wpisane. Albo jest, albo te zadania zostały 
przełożone na przyszły rok, albo przyszłe lata. Nie wiem, dlaczego nie zostały wykonane, skoro Pani 
Burmistrz wniosła o, do rady o realizację tych zadań. Tymi zadaniami się nie pochwaliła w 
prezentacji, którą przedstawiała radnym. Natomiast mam pytanie czy prawdą jest, że Pani Burmistrz 
tutaj chwaliła Prezesa [dźwięk niezrozumiały], a widzieliśmy na stronie internetowej ogłoszenie 
dotyczące zmiany prezesa czy członka zarządu w tej spółce. Czy będą to zmiany, czy te zmiany 
nastąpią? Skoro jest tak dobrze to, dlaczego zmieniamy? I czy prawdą jest, że jest wybrany już ten 
nowy członek zarządu czy prezes z Gdańska, czy z Warszawy? Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję radnemu. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Tak, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo Radni 
wiedzą, jak czyta się budżet, że zazwyczaj pozycję trzeba przeczytać z uzasadnieniem. A ja tak 
zwracam się do mieszkańców, że Szanowni Państwo. Te zadania są wieloletnie. Wieloletniość 
zadania polega na tym, że w jednym roku robi się jakiś projekt, przedstawia się jakieś koncepcje i 
wtedy nie ma rzeczywiście wydatków, ale prace trwają. Więc myślę, że wieloletni radny Adam 
Salwowski powinien mieć pełną świadomość tego, że w tym momencie uprawia czyściusieńką 
demagogie, ale to zostawiam już ocenie Państwa mieszkańcom. A poza tym przy ulicy Kolejowej Pan 
kłamie, ponieważ 9000 wydaliśmy na to, a nie 0 zł. Więc jakby naprawdę, jakby mam, nie mam 
ochoty sprawdzać wszystkiego co do szczegółów. Niemniej jednak rozmawialiśmy w sądzie. Pan był 
na ławie oskarżonych, a ja byłam świadkiem. Więc myślę, że tutaj taki spór, spór troszeczkę 
kompetencyjny między nami istnieje. Ja nie będę teraz wchodziła w szczegóły, ale wolałabym, żeby 
Pan się jednak trochę ograniczył, jeśli chodzi o demagogię. Jeśli chodzi o Kamełkę, tak. Działa 
sprawnie. Ja nie wiem, czy Pan wie co to jest takie pojęcie emerytura, bo jakby się Pan z tym 
zapoznał i porozmawiał Pan z Prezesem Komunikacji Miejskiej Łomianki to dowiedziałby się właśnie 
Pan, że (...) No odpowiadam teraz na pytanie Pana Salwowskiego o komunikację miejską Łomianki.   
Kolejny Mówca 
Pan Prezes odszedł na emeryturę czy odchodzi na emeryturę, [nakładające się głosy], Pani Burmistrz 
też prosiłabym o takie zwięzłe odpowiedzi. Pytanie odpowiedź, pytanie odpowiedź. Będzie szybciej.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. To prosiłabym też o pytania bez insynuacji Panie Adamie, bo tam nie dość, że demagogia to 
jeszcze insynuacja, jeśli chodzi o Prezesa KMŁ-ki, więc chciałabym oczyścić wszelkie jakieś plotki, 
niedomówienia, cokolwiek. Tak został wybrany nowy prezes przez Radę Nadzorczą, pierwszy raz w 
historii Łomianek, w historii spółek naszych dwóch został ogłoszony konkurs. Był bardzo taki otwarty, 
oczywisty zgodnie z prawem i z procedurami. Ja rozumiem, że to jest może takie nie do końca 
zrozumiale. Tak działamy zgodnie z procedurami i prezesa wyłaniała spośród 13 kandydatów Rada 
Nadzorcza. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Bardzo proszę Pan radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Szanowni Państwo, ja najpierw się odniosę do tego co usłyszałem zanim będę miał własne 
pytania, bo nie mogę tego pominąć. Pani Burmistrz, Pani manipuluje po prostu, bo to znaczy ja 
rozumiem co się do mnie mówi, jak się mówi, że się planuje i coś się robi. Ale jak się nie robi nic to 
tam nie ma żadnych planów. Zero to jest zero. Niestworzenie planów to jest nic nierobienie, więc to 
co Pani mówi to to jest demagogia i tak naprawdę unikanie odpowiedzi. Na temat sprawy karnej 
radnego Salwowskiego Pani Burmistrz powtarza na każdej radzie to. I przypominam dopóki nie jest 
skazany nie jest winny. Sprawa się toczy. Ja zeznawałem. Moim zdaniem na tej ławie powinna Pani 
siedzieć, a nie radny Salwowski i powiedziałem to sądowi, bo to Pani utrudniała pracę rady i Pani 
nadal to robi. Od samego początku Pani Burmistrz.  



Kolejny Mówca 
2 strony bardzo proszę [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Więc teraz moje pytania. Po pierwsze Pani Burmistrz wspomniała w raporcie o współpracy z Radą 
Młodzieżową, z Radą Seniorów. Ja chciałem się zapytać jak Pani Burmistrz współpracowała i czy 
współpracuje z Radą Oświatową? Nie pochwaliła się Pani Burmistrz tym w ogóle w raporcie. Więc 
fajnie by było. Drugie pytanie. W ogóle się Pani Burmistrz nie pochwaliła na temat swoich sukcesów 
związanych z rozwojem liceum. To liceum było bardzo mocno promowane, że jak gmina przejmie to 
tam po prostu się będą działy takie cuda, będziemy mieli takie liceum, taką szkołę średnią, że po 
prostu niebywałe. Ja cały czas nie widzę żadnych informacji na temat co tam się świetnego dzieje w 
tym liceum i co tam Pani Burmistrz wykombinowała i jak to się świetnie rozwija? No zabrakło mi 
tego. Kolejne moje pytanie dotyczy działu promocji i pieniędzy, które tam jak gdyby przez ten dział 
promocji przechodzą. Pani Burmistrz, ja bym chciał się zapytać o strategię dotyczącą promocji, 
ponieważ no generalnie działania bez strategii są słabe. To jest taka, że tak powiem Wolna 
Amerykanka. Nie wiadomo po co to jest. Strategia promocji powinna zakładać odpowiedź na 4 
pytania. Po pierwsze do kogo kierujemy te działania? Czy kierujemy je na przykład na zewnątrz i 
staramy się pozyskać do Łomianek inwestorów? Nie wiem, chcemy, żeby tutaj weszły jakieś firmy 
informatyczne, wybudowały jakieś budkampy, żeby to się rozwijało? Czy kierujemy tą promocję do 
mieszkańców z jakiegoś powodu? To to jest pierwsze pytanie, na które warto byłoby sobie 
odpowiedzieć. Ja bym chciał, żeby Pani Burmistrz zdradziła, bo ja tej strategii nigdzie nie słyszałem. 
Drugie pytanie zawsze jest takie jaki jest cel tej promocji, tak? Co my zamierzamy uzyskać wydając 
pieniądze publiczne na promocję? Po trzecie to jest jak będzie realizowana ta strategia i po 4. jakie 
będą jej koszty? Ja bym też chciał usłyszeć Pani Burmistrz, że Pani w jakikolwiek sposób mierzy 
efekty tej promocji i pochwali się, że ta promocja była skuteczna. Czyli te cele założone zostały 
osiągnięte, więc ja bym chciał dowiedzieć się jaka jest strategia związana z promocją gminy, która 
jest działaniem rozumiem ustawowym? Powinniśmy to robić. I jak Pani Burmistrz to robi? Bo 
widzieliśmy różne działania. Tylko ja, nie klei mi się to jak gdyby w jakąś spójną całość. Mam 
poczucie, że wydajemy te pieniądze. W niektórych sytuacjach nawet sensownie, tylko nie widzę 
strategii i chciałbym ją, żeby Pani Burmistrz ten raport też wzbogaciła o to po co my te pieniądze 
wydajemy, co my chcemy w ten sposób uzyskać i najważniejsze czy my to uzyskujemy? Dziękuję 
serdecznie.  
Kolejny Mówca 
Czy Pani Burmistrz odpowie na pytanie radnemu Naftyńskiemu.  
Kolejny Mówca 
Tak, chciałabym w odpowiedzi odnieść się do co najmniej jednego. Raport o stanie gminy dotyczy, 
uwaga roku 2021. Pan mnie pyta o liceum. Uwaga. Organem prowadzącym dla liceum jesteśmy od 
stycznia 2022 roku. Jak zada mi Pan to pytanie w przyszłym roku, będę mogła Panu na nie 
odpowiedzieć. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pan radny Janusz Skonieczny i pytanie czy Pan Adam Salwowski jeszcze, tak? Dobrze. Po 
radnym Januszu Skoniecznym, proszę.  
Kolejny Mówca 
W sprawie liceum. Do kiedy musimy postawić, wykorzystać działkę w Łomiankach Dolnych? O ile mi 
wiadomo ta działka ma termin przydatności. To jest, będziemy, musimy ją wykorzystać. Inaczej 
będzie trzeba ją zwrócić do Skarbu Państwa. Do kiedy, kiedy ten termin upływa?  
Kolejny Mówca 
Jest to zapisane w uchwale, którą Państwo podejmowaliście w zeszłym roku. Oczywiście, że wiem. 
Tylko da mi Pan to dokończyć? Hehe, śmieszne, Boże panie radny, strasznie się cieszę Pana radością. 
W uchwale, którą Państwo podejmowaliście w uzasadnieniach jest 10-letni czas na to, żeby tam 
został wybudowany budynek szkoły. Trwają prace nad określeniem co zmieści się na działce 
pozyskanej właśnie od starostwa i naprawdę nie zasypiamy gruszek w popiele, tylko pracujemy nad 



tym intensywnie. Więc zarzut, że nie wybudowaliśmy szkoły w Łomiankach Dolnych, który padł we 
wniosku Komisji Rewizyjnej jest zarzutem błędnym. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję, radny (...)  
Kolejny Mówca 
Jeszcze nie skończyłem. Mam 2 pytania. To było pierwsze, ale nie uzyskałem na nie odpowiedzi, więc 
jeszcze raz zapytam. Ale 10 lat to data początkowa albo końcowa, jakby Pani mogła podać 
konkretnie, żebyśmy mogli tutaj, żeby się nagrało, że się zapamiętało, żebym ja sobie zapisał. I 
rozumiem, że to pewnie można znaleźć i policzyć, ale tak jakby mam znaleźć i policzyć, rozumiem. 
Nie udzieli mi Pani. No bardzo dziękuję za tą pomoc w takim razie. Drugie pytanie mam o studium. 
Czy jest szansa, że je uchwalimy, inaczej. Nie szansa, bo usłyszę, że jest szansa. Czy, do kiedy będzie 
gotowy projekt w taki sposób, że rada będzie mogła poddać go, tak. Procedować, poddać pod 
głosowanie. Kiedy będzie gotowy projekt studium?  
Kolejny Mówca 
W przyszłym roku Panie radny.  
Kolejny Mówca 
Kiedy w przyszłym roku?  
Kolejny Mówca 
Jak tylko radni z Komisji Planowania podejmą decyzję o tym, że ten projekt będzie się nadawał już do 
przedstawienia Radzie Miejskiej.  
Kolejny Mówca 
Czy możemy w takim razie poprosić, żeby nam ten projekt przedstawiono?  
Kolejny Mówca 
Ale czy Pan uczestniczy w spotkaniach Komisji Planowania? Ostatnio była rozmowa na temat 
studium uwarunkowań, więc tak trochę dziwię się tym pytaniem i tak nie bardzo umiem na nie 
odpowiedzieć, bo Pan. Ja mam takie poczucie, że tam jest jakieś 15. dno. No, ale Pan może, no niech 
Pan najpierw zada pytania. A ja Panu potem odpowiem.  
Kolejny Mówca 
Zadałem proste pytanie. Do kiedy będzie gotowy projekt? Wydaje mi się, że tu nie jest nic 
podchwytliwego. Ja nie próbuję zastawić na Panią pułapkę. Chciałbym tylko konkretną odpowiedź 
uzyskać. Rozumiem, że Pani twierdzi, że ja byłem na komisji, rozmawialiśmy. Tak. Wiemy, że jakiś 
projekt istnieje. Poprosiliśmy o wgląd do niego. No, ale go nie dostaliśmy. W związku z tym, no (...) A 
teraz Pani mówi, że to zależy od nas, więc ja się pytam to, kiedy dostaniemy, żebyśmy mogli, kiedy 
możemy oddać piłeczkę z powrotem do urzędu?  
Kolejny Mówca 
Jak tylko będzie gotowy projekt studium zostanie przekazany radnym, a teraz na komisjach trwają 
rozmowy dotyczące składowych tego projektu i Pan doskonale o tym wie. Dlatego właśnie trochę się 
dziwię skąd te pytanie.  
Kolejny Mówca 
Rozmawiamy o studium. Wydaje mi się, że jedną albo dwie komisje temu. A uchwała o tym, że o 
podjęciu, o przystąpieniu prac do zmiany studium była podjęta zgodnie z informacją w raporcie w 
2020 roku. W związku z tym minął jakiś czas. To pytanie, dlaczego ja zadaję to pytanie, bo chciałbym 
wiedzieć czy my jako rada jesteśmy w stanie studium zmienić, uchwalić? Czy ono zostanie 
przygotowane z opóźnieniem jak wszystko inne? I okaże się, że no sorry, ale to już nie my będziemy 
o tym decydować. Dlatego jeszcze raz zadam pytanie. Kiedy będzie gotowy projekt?  
Kolejny Mówca 
W przyszłym roku Panie radny. To po pierwsze, będzie gotowy do uchwalenia. To jest jedna rzecz. 
Druga rzecz. Bardzo nie zgadzam się ze zdaniem, że jak wszystko jest niegotowe i bardzo żałuję, że 
plan Dziekanowa Polskiego przy Kampinosie przez Pana również namowy radni nie przystąpili do 
zmiany. Ale to jest taka mała dygresja, którą muszę tutaj wtrącić, bo Pan ma uwagi do studium. A 



sam niekoniecznie pracuje dobrze nad pewnymi zadaniami, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że 
Państwo radni dostaniecie cały projekt gotowy do opiniowania i do przegłosowania uchwały.  
Kolejny Mówca 
W styczniu czy już we wrześniu? Bo to jest duża różnica.  
Kolejny Mówca 
Nie wiem Panie radny. Ten projekt ma wiele składowych. Jak tylko każda ze składowych zostanie 
połączona w jedną całość, natychmiast niezwłocznie zostanie Państwu radnym to przekazane.  
Kolejny Mówca 
Super. To już wszystko wiem. Pewnie go nie uchwalimy. Otworzyła Pani wątek dyskusji w temacie 
planów miejscowych w Dziekanowie. Ja mówiłem jakie są moje wymagania dla tych planów, 
jeżelibyśmy uchwalili zmianę planów dotyczących dróg, o których tam była mowa. To wtedy ja 
popierałbym to, ten projekt, tą uchwałę i przystąpienie do zmiany planów, bo mi zależało, żeby tam 
zaprojektowano, zaplanowano drogi. A nie zmieniono parametry działek i dlatego byłem przeciwny. 
Dziękuję. Na razie nie mam więcej pytań.  
Kolejny Mówca 
A ja bym chciała, żeby Pan nie manipulował informacjami [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Dziękuję radnemu Januszowi Skoniecznemu. Bardzo proszę, radny Adam Salwowski.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani. Pani Burmistrz, ja Panią personalnie nie ciągam po różnych rzeczach, a Pani za każdym 
razem mnie. Nie wiem, Pani lubi takie rzeczy. No, ale trudno. Wyszło to pewnie z domu. Natomiast 
chciałbym zwrócić uwagę, że dostałem, przedstawili Państwo raport o stanie gminy. Pani się pod nim 
podpisała. Na stronie 26 zadanie 2021/27, wykonanie systemu grzewczego w budynku ulicy 
Kolejowej 97. Wykonanie jest 0. Jeśli jest błąd to proszę powiedzieć, że jest błąd. A nie, że ja kłamię i 
oczekuję przeprosin Pani Burmistrz. Należałoby powiedzieć przepraszam. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić. Jeśli rzeczywiście jest ten błąd to przepraszam. Jeśli go nie 
ma, no to, to go nie ma. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuje. Radny Jerzy Serzysko, bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Tak, ja chciałem wrócić jednak do budżetów osiedlowych. Na stronie 207 osiedla i sołectwa jest 
zapis, że w Łomiankach funkcjonują 23 jednostki pomocnicze, 14 osiedli i 9 sołectw. Sołectwa w 
raporcie zostały wymienione, a osiedla praktycznie ja nie zauważyłem, żeby w prezentacji coś było 
powiedziane. Jest w raporcie dalej zapis mówiący jakie to środki dla sołectw zostały przyznane, 
bardzo znaczne środki na działalność. Częściowo finansowane z zewnątrz, a częściowo z budżetu 
gminy. A od kilku kadencji już, od kilku lat przepraszam bardzo. Osiedla zostały pozbawione 
jakichkolwiek środków. Chociaż taki zapis, ja na to zwracałem uwagę już kilkakrotnie, jest w statusie 
osiedlowym i gminnym i należałoby zapisy statutu respektować jednak. Zagrzał się widocznie. Teraz 
tak. W raporcie jest jeszcze taki akapit krótki. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i 
regionalnymi Państw. Mamy miasta partnerskie 2 we Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Południowej. I o tych miastach partnerskich, czyli współpracą z nimi ani słowa. Wiadomo, że jest 
jakaś współpraca, jakieś są delegacje, wymiany i też brakuje mnie tej informacji. I zarówno w 
raporcie, jak i w życiu codziennym. Teraz jeszcze wrócę do zapisu, który był już komentowany w 
kwestii zerowych stanów zaawansowania prac nad różnymi zadaniami. Otóż jak się konstruuje 
budżet na kolejny rok wprowadza się jakieś zadania, do których są przydzielone konkretne środki i z 
tego wynika jakiś harmonogram prac. Nie wprowadza się zadań z wyprzedzeniem dwuletnim, tylko 
wprowadza się zadania na kolejny rok. Jeżeli jest zadanie to, środki są na zadaniu, przystępujemy do 
jego realizacji. Zerowe zaawansowanie wynika najczęściej z różnych przyczyn czasami obiektywnych, 



a czasami subiektywnych. Także trudno powiedzieć, że można trzymać zadania z zerowym 
wykonaniem na dany rok, żeby na kolejnym roku, w kolejnym roku przystąpić również, w kolejnym 
tak jak to mamy w przypadku jednym, że zadanie ma być zakończone w 2005 roku. Zdaje się ulica 
Wiślana z tego co pamiętam. I tłumaczenie, że na razie czekamy jest nie do końca według mnie 
właściwie. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuje, Pani Burmistrz odpowie.  
Kolejny Mówca 
Znaczy ja chciałam też, żeby brzmiało dosyć głośno tutaj, że zerowe wydatki w budżecie dotyczące 
danego zadania nie oznacza zerowego zaangażowania w dane zadanie. Ponieważ nad częścią zadań 
pracują pracownicy Urzędu Miejskiego na przykład, więc jakby praca trwa, ale nie są wydatkowane w 
danym roku pieniądze inwestycyjne. A prace nad danym zadaniem trwają. Więc myślę, że po trzech 
latach warto byłoby jakby taką codzienność urzędniczą już rozumieć na czym to polega. W każdym 
razie nie zawsze zerowe wykonanie oznacza zerowe zaangażowanie i chciałabym, żebyśmy się tego 
też trzymali, bo są prace w toku, są procedury. Ja przypominam, że rok 2020 i 21. w całości to był rok 
COVID-owy. Część urzędów, w tym Starostwo Powiatowe miało wydłużone okresy podejmowania 
decyzji. No trudno z tym polemizować. Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych również 
działa na takiej zasadzie, że często jest tak, że pod koniec okresu, na który czekamy na decyzję 
dostajemy pytanie uzupełniające do jakiegoś projektu i wydłuża się po raz kolejny termin. Więc to 
jest niezależne od Urzędu Miejskiego, tylko od decyzji innych urzędów. A my po prostu musimy 
grzecznie na to czekać, bo wpływu na to nie mamy zbyt dużego. Więc to nie jest tak, że my sobie po 
prostu odkładamy coś na półkę i czekamy albo właśnie czegoś nie chcemy robić, bo nie chcemy. Nie. 
Te prace albo są właśnie robione przez urzędników, albo po prostu procedury są przedłużane, więc 
to chciałabym, żebyście jednak Państwo brali to pod uwagę. Jeśli chodzi o ulicę Wiślaną. Ja 
rozumiem, że jest to paląca sprawa i Panie radny. Też chciałabym, żeby Pan wiedział, że jakby to też 
była jedna z głównych inwestycji mówiona w kampanii przeze mnie. Więc to nie jest tak, że to nie, że 
to jest tylko, że Państwo radni mieliście jakieś plany dla mieszkańców. Ja również mówiłam o 
rzeczach, które chciałabym wykonać w tej kadencji. Więc wyobraźcie sobie jak niewygodnie mnie 
jest z tym właśnie, że ta inwestycja się przeciąga. Więc naprawdę proszę mi nie imputować właśnie 
czegoś takiego, że ja celowo coś wstrzymuję, bo po pierwsze właśnie jest już zrobiona kanalizacja w 
ulicy Wiślanej. A po drugie właśnie teraz jest kłopot z zatwierdzeniem projektu, czasowy kłopot. Nie 
to, że on jest jakiś nie zrobiony dobrze. Tylko po prostu musimy na tę decyzję poczekać, a że 
potrzebujemy pieniędzy na inne zadania to te pieniądze, które wiemy, że nie wykorzystane zostaną 
w tym roku zostały przełożone na inne zadanie. Tak działa budżet. Tak działa praca w urzędzie, że 
sprawdzamy na bieżąco, które zadania pójdą, które nie pójdą. Wiecie o tym doskonale od 3 lat, stąd 
ta moja uwaga. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Ad vocem Pan radny Jerzy Serzysko, później Janusz Skonieczny i Tomasz Dąbrowski. W 
takiej kolejności.  
Kolejny Mówca 
Według mnie zerowe zaangażowanie nad jakimś tematem jest możliwe do czasu wprowadzenia jego 
do budżetu. To wtedy pracownicy faktycznie mogą pracować w ramach swoich obowiązków, żeby 
przygotowywać, wytypować tematy, które będą propozycjami do budżetu. W momencie moim 
zdaniem z kolei i też tak mówię. Jak wprowadzamy temat do budżetu na dany rok to są i środki, a jak 
są środki to jest harmonogram i te środki trzeba wydatkować. Także to zerowe zaangażowanie 
tematem, tematów, które są wprowadzone do budżetu, no jest tak jakby momentem, chwilą, która 
nie powinna się zdarzyć. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radny Janusz Skonieczny.  
Kolejny Mówca 
Mam pytanie do Pani Naczelnik w sprawie tych odpadów. Na stronie 118 w raporcie są rzeczywiście 



liczby, ale za poprzedni rok. A ja pytałem o dane rok do roku. Czy są takie dane w raporcie gdzieś, czy 
nie ma? Czyli porównanie, żebyśmy mogli porównać, czy się zwiększa, zmniejsza? Jaki jest trend? Nie 
pamięta Pani. Rozumiem, ale to jest raport o stanie gminy, więc warto też zobaczyć jak ten stan się 
zmienia. Tak, to nie musi być w tym konkretnym momencie. Tylko, żebyśmy wiedzieli jakie są trendy. 
To jest moim zdaniem istotniejsza informacja, bo trudno powiedzieć, że miliony na to czy miliony ton 
to jest dobrze, czy źle. Bo to co to mówi nam? Jak ktoś nie zajrzy do raportu z poprzedniego roku to 
nie wiemy, czy to jest 2 razy więcej, czy to jest 2 razy mniej, tak? Czy należy się tym tematem zająć, 
czy nie? Więc ja co roku proszę o takie dane. O to, żebyśmy badali trendy i żeby te dane z lat 
poprzednich też były uwzględniane i żebyśmy pokazywali właśnie postępy albo pogorszenie. I tutaj 
kolejne pytanie. Dlaczego tak mało o S7 jest w raporcie o stanie gminy? Wydaje się, że to jest jedna z 
takich inwestycji, którą powinniśmy w raporcie o stanie gminy też wymieniać, bo będzie ona, 
wpłynie kluczowo na przyszłość Łomianek i tego, gdzie jesteśmy w naszych negocjacjach z GDDKiA i 
jakie są projekty? I jakie są nasze plany z tym związane? Też warto by było w raporcie o stanie gminy 
wymieniać. Więc też prosiłbym, żebyśmy to w przyszłym roku uwzględnili i tutaj mam pytanie do 
Pani Przewodniczącej. Moja uchwała w sprawie zmian uchwały o, nie pamiętam. Ona ma długi tytuł, 
do raportu o stanie gminy. Ja ją złożyłem na poprzedniej (...) Już nie pamiętam sesji albo dwie sesje 
temu. No i ze względu na to, że to jest krótki okres to postanowiliśmy ją jednak odłożyć. Czy jest 
szansa, żebyśmy wrócili do tego tematu i porozmawiali zaraz świeżo po dyskusji na temat raportu o 
stanie gminy co byśmy chcieli, żeby w nim było.  
Kolejny Mówca 
Na każdym etapie Panie radny. Na każdym etapie możemy wrócić do procedowania, do tworzenia 
nowego projektu uchwały.  
Kolejny Mówca 
Czy można w takim razie skierować ją do komisji, żebyśmy (...) Nie wiem, która komisja powinna się 
zająć i ja z chęcią bym porozmawiał z komisją, żebyśmy przygotowali i po prostu na spokojnie ten 
projekt uchwały zmienili.  
Kolejny Mówca 
Zwrócę się [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Super, dziękuję. Pani Burmistrz, odnośnie?  
Kolejny Mówca 
Odnośnie wypowiedzi Pana radnego Skoniecznego. To jest raport o stanie gminy. To nie jest raport 
porównawczy Panie radny, więc jakby informujemy o tym co było w roku 2021. A, jeśli chodzi o S7, 
no nie jestem Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Niemniej jednak, jeśli Pan jest 
zainteresowany, zapraszam. Możemy porozmawiać o tym komisji. Zresztą była przecież rozmowa na 
temat S7 na ostatniej Komisji Technicznej, więc myślę, że wiedzę powinien na ten temat Pan mieć. 
Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Pan radny Janusz Skonieczny zaproponował pracę nad projektem uchwały dotyczącym raportu. Być 
może coś ciekawego wniesie zawsze. Będzie opiniowany na końcu przez radcę prawnego.  
Kolejny Mówca 
Jasne. Ja nie mówię w tym znaczeniu. Jakby ja nie wnikam w zmiany do uchwały. Nie. Ja tylko 
odniosłam się do tego, że nie ma tam w obecnym raporcie za rok 21. informacji dotyczących 
odpadów za rok 2020. Pani Przewodniczącą, to do tego się odniosłam.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Teraz poproszę o głos Pana Tomasza Dąbrowskiego, następnie Michała Naftyńskiego i 
wrócimy do ad vocem Janusza Skoniecznego.  
Kolejny Mówca 
Dobrze.  
Kolejny Mówca 
Szanowna Pani Burmistrz. Kilka pytań mam dotyczących raportu. Zacznę od kwestii związanych z 



bezpieczeństwem. W raporcie możemy znaleźć informację, że planuje się aktualizację planu 
zarządzania kryzysowego Gminy Łomianki na rok 2022. Jak już tutaj było mówione, raport dotyczy 
roku 2021. Stąd moje pytanie. Z którego roku jest obecny plan zarządzania kryzysowego? Pierwsze 
pytanie. Tak, byłbym wdzięczny.  
Kolejny Mówca 
Plan zarządzania kryzysowego obecnie obowiązujący był tworzony przez szereg lat i aktualizowany. 
Bodajże w ubiegłym roku pewne elementy już były. Patrzę na Komendanta Straży Miejskiej, 
ponieważ on tutaj bezpośrednio sprawuje nadzór nad naszą komórką za tutaj. Także tutaj daty Panu 
nie powiemy, ale na pewno jest, potrzeba jego uaktualnienia.  
Kolejny Mówca 
Dobrze, dziękuję. Dalej w zakresie bezpieczeństwa nie znalazłem informacji żadnych dotyczących 
Obrony Cywilnej funkcjonującej na terenie Gminy Łomianki. Stąd w związku z tym mam kilka pytań. 
Po pierwsze ile formacji Obrony Cywilnej funkcjonowało w 2021 roku na terenie gminy? I jaki był 
skład osobowy osób wchodzących w strukturę Obrony Cywilnej? Znalazłem informacje na temat 
magazynów przeciwpowodziowych. Natomiast nie znalazłem informacji na temat magazynów 
Obrony Cywilnej. Czy są takie magazyny? Czy była prowadzona w nich inwentaryzacja? Jaki był stan 
na 2021? Dziękuję. To drugie pytanie na razie.  
Kolejny Mówca 
Jeżeli chodzi o magazyn Obrony Cywilnej. Oczywiście są na bieżąco jest stan magazynów sprawdzany 
i kontrolowany. Prowadzi, jest magazynier wyznaczony w tym zakresie. Prowadzi książkę 
inwentaryzacyjną zgromadzonego tam sprzętu.  
Kolejny Mówca 
Ile formacji i jak liczne struktury, jeżeli można wiedzieć?  
Kolejny Mówca 
Tak. Jak najbardziej mamy w tym zakresie przyjęte zarządzenia. W szczegółach Panu teraz nie 
odpowiem składu liczbowego. Każda formacja Obrony Cywilnej jest kilka osób, więc dostanie Pan 
informację po sesji.  
Kolejny Mówca 
To jeszcze ostatnie pytanie z zakresu Obrony Cywilnej. Może Pan Sekretarz będzie pamiętał. Czy 
odbywały się jakieś szkolenia w roku 2021 z zakresu Obrony Cywilnej?  
Kolejny Mówca 
Tu już komendant odpowiedział. Szkolenie Mazowsze 21.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Mam jeszcze pytania dotyczące innych elementów. Pierwsze pytanie. Czy w budynku przy 
ulicy Pionierów 38 znajdują się jeszcze lokatorzy jacyś?  
Kolejny Mówca 
Nie.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Mam pytanie dotyczące budowy szkoły w Sadowej. Jakie są planowane, czy wiemy już jakie 
będzie opóźnienie, jeżeli chodzi o oddanie tej inwestycji? Oraz czy wiemy już na jaką kwotę 
wykonawca złożył wniosek o zwiększenie budżetu tej inwestycji?  
Kolejny Mówca 
Pan Naczelnik Radosław Nowak odpowie na to pytanie.  
Kolejny Mówca 
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące terminu realizacji budowy szkoły w Sadowej. Nie jest on 
jeszcze doprecyzowany. Zmiana tego terminu, wynika ona z możliwości przyłączenia tego obiektu do 
sieci gazowej, jak i sieci energetycznej. W tej chwili prowadzimy rozmowy z dostawcami mediów o 
przyspieszeniu wykonania tych przyłączy. Natomiast wiemy, że nie, to przyłączenie nie nastąpi w 
terminie umożliwiającym wykonawcy zakończenie tej budowy w terminie do końca sierpnia tego 
roku. Jeśli chodzi o, jeszcze raz jakby Pan radny przypomniał.  



Kolejny Mówca 
O koszta. Czy wykonawca, tak, złożył już jakieś wnioski o zwiększenie budżetu.  
Kolejny Mówca 
Wykonawca złożył liczne wnioski. Są to kwoty ponad 2 miliony. Cały czas jest analiza. Jeszcze żadne z 
tych kosztów nie zostały przez nas jakby zaakceptowane i w zakresie zwiększenia tych kosztów nie 
został podpisany żaden aneks z wykonawcą. Trwają jeszcze analizy.  
Kolejny Mówca 
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeden wniosek jeszcze mam dotyczący raportu w rozdziale o komunikacji. 
Zabrakło mi informacje o likwidacji linii nr 10. I ostatnie już pytanie z mojej strony do Pani Burmistrz. 
Ile postępowań przetargowych w roku 2021 zostało unieważnionych ze względu na błędy dokonane 
w dokumentacji przetargowej?  
Kolejny Mówca 
Nie znam tego, odpowiedzi szczegółowe (...) Nie znam szczegółowej odpowiedzi na to pytanie. 
Sprawdzę i odpowiem.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Z mojej strony to wszystko.  
Kolejny Mówca 
Dzień dobry, o, przepraszam. Proszę Państwa, jest zimno na sali. Proszę troszeczkę przykręcić 
klimatyzację. Tu na dole jest zimno. Pani Burmistrz się ubiera, Panowie tutaj zakładają jeszcze 
dodatkowe ubrania i ja już dzień dobry zamiast udzielić głosu. Kolejno radnemu Michałowi 
Naftyńskiemu, później Janusz Skonieczny, wyłączył. Już nie jest zainteresowany. Proszę Pan radny.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz. Ja mam kwestię tą dotyczącą tego co powiedział radny Salwowski i jak gdyby, 
poczekajcie. I to jest kwestia bardzo zasadnicza. Rada Miejska jest organem, który akurat dzisiaj ta 
sesja, w szczególności realizujemy swoje działania kontrolne wobec urzędu. Kontrolujemy co Pani 
Burmistrz robi. I teraz, no sytuacja, w której, ja może Pani Burmistrz powiedziała, że my tutaj 
powinniśmy wiedzieć jak ten urząd pracuje i w jaki sposób się to wszystko, że ten budżet to nie 
zawsze. Tak my rozumiemy, ale mnie też Pani Burmistrz bardzo dobrze rozumie w jaki sposób Pani 
Burmistrz może blokować działania, które radni chcą. Radni uchwalają budżet. Chcą, żeby jakaś 
inwestycja powstała. Pani Burmistrz tego nie realizuje i możemy zacytować film, nie mam Pana 
płaszcza i co mi Pan zrobi? Teraz dochodzimy do momentu, kiedy radny Salwowski podał zadania, na 
których jest 0, słownie 0 realizacji. Pani Burmistrz nam zaczęła opowiadać, że tam się dzieją jakieś 
rzeczy. Pani Burmistrz, nie jesteśmy w stanie tego skontrolować. Pani Burmistrz opowiada i może 
Pani opowiadać różne rzeczy. Natomiast żadnych dowodów na to, że na tych zadaniach cokolwiek się 
dzieje nie ma. Nie przedstawiła Pani radzie żadnych dowodów. Zgodnie z dokumentami tam się nie 
dzieje nic, więc jeśli Pani Burmistrz chce nam coś jakby powiedzieć, że tam się coś dzieje. Ale to 
wtedy trzeba jakby trochę inną strategię reprezentować, czyli Pani Burmistrz wtedy musi postarać 
się odpowiedzieć i nam tłumaczyć szczegółowo co tam zostało wykonane i na jakim jesteśmy etapie? 
Pani Burmistrz tego nie zrobiła. I to jest główna kość niezgody, że Pani Burmistrz komunikuje się 
sama ze sobą i ze swoimi urzędnikami. A nie komunikuje się Pani z radą. Rada ma o to zarzuty nie 
pierwszą kadencję. No przykład, o którym mówił radny Skonieczny, że chciałby mieć porównanie rok 
do roku. A Pani Burmistrz mówi, że nie. No to dochodzi do tego, że my musimy sporządzić uchwałę, 
która będzie precyzyjnie formułowała co Pani Burmistrz musi przedstawić i Pani Burmistrz wtedy 
musiała się posłuchać, bo Pani Burmistrz nie chce prezentować dane w taki sposób, które będą dla 
nas zrozumiałe i będziemy mogli pełnić swoją funkcję kontrolną. Pani Burmistrz, w mojej ocenie, to 
jest moja prywatna ocena. Gra z nami w kotka i myszkę, a głównie koncentruje się podczas pracy z 
radą na pouczaniu rady i organizowaniu nam pracy. I to nie jest Pani Burmistrz funkcja. To jest 
funkcja Pani Przewodniczącej. My sobie tutaj organizujemy sami. Nie chcemy pouczeń czy my 
jesteśmy odpowiedzialni czy nieodpowiedzialni. Chcemy, żeby Pani Burmistrz wykonywała swoją 
pracę i z tej pracy rozliczała się przed nami. Jesteśmy na sesji absolutoryjnej i oczekujemy, że będzie 
się Pani Burmistrz tłumaczyć z tego co Pani zrobiła i z tego co Pani nie zrobiła w tej gminie i dlaczego 



Pani Burmistrz nie zrobiła pewnych rzeczy, które zostały zapisane w budżecie, na które były 
przeznaczone środki i pieniądze? A Pani Burmistrz w naszej, znaczy, przepraszam. W mojej opinii, nie 
będę mówił ja wszystkich, bo może radni mają inną, inne zdanie. Ale w mojej opinii Pani Burmistrz 
zablokowała te inwestycje i te działania, które były zaplanowane w budżecie. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Czyli w związku z tym jakieś pytanie Panie radny?  
Kolejny Mówca 
To była uwaga do tego co Pani Burmistrz, Pani Burmistrz jak gdyby tłumaczy nam wszystkim. To jest, 
jak gdyby mam nadzieję, że mieszkańcy to oglądają. Pani Burmistrz nam tłumaczy, że budżet to nie 
jest taki, taka prosta rzecz, że tam są pewne przesunięcia i tak naprawdę pracownicy pracują. Ale nie 
mamy na to żadnych dowodów i my jako radni nie możemy tego sprawdzić. Nie możemy realizować 
swoich jak gdyby zadań, które mamy z urzędu. Szczególnie dzisiaj zaznaczam, że mamy obejrzeć to 
co Pani Burmistrz robi i zapoznać się z raportem o stanie gminy. I no udzielić albo nie udzielić 
absolutorium. Mamy utrudnione zadanie. Pani Burmistrz nie stara się budować.  
Kolejny Mówca 
To jest wotum zaufania Panie radny.  
Kolejny Mówca 
Dobrze.  
Kolejny Mówca 
W tej chwili będziemy procedować nad wotum zaufania.  
Kolejny Mówca 
Sesja absolutoryjna.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. W pierwszej kolejności ad vocem Pan Janusz Skonieczny, a później Pani Burmistrz 
Małgorzata (...)  
Kolejny Mówca 
Ja rezygnuję, nie ma sensu. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Bardzo proszę Pani Burmistrz ad vocem.  
Kolejny Mówca 
Znaczy ja chciałam się odnieść jednak do raportu o stanie gminy przygotowanego przez Urząd 
Miejski w Łomiankach, podpisanego przeze mnie. A propos tych zadań z zerowym wykonaniem 
według Panów radnych. To jakby Państwo się wczytali, Panowie się wczytali dokładnie w ten raport 
to macie Państwo uzasadnienia dlaczego jest zerowe wykonanie. Bo albo jest to kontynuacja 
wpisana w wieloletnią prognozę finansową, albo jak w przypadku jednego z zadań to nawet 
przeczytam. Ulica Wiślana, że pierwotnie w ramach zadania planowano w roku bieżącym 
opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wiślanej. W toku prowadzenia procedury formalno-
prawnej zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji o ulicę Brzegową. 
Środki przeznaczone w roku bieżącym nie będą wykorzystane. Umowę na opracowanie 
dokumentacji zawarto z terminem realizacji w 22. roku. Tak odległy termin podyktowany jest długą 
procedurą formalnoprawną związaną z uzyskaniem decyzji ZRID i jest to plan, plan zero, 
zaangażowanie zero. Więc naprawdę Szanowni Państwo, ja chciałabym się jednak naprawdę odnieść 
do tego, że w raporcie o stanie gminy te informacje są zawarte. To, że Pan nie potrafi tego 
przeczytać, no z całym szacunkiem, ale to już nie jest mój problem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, 
no właśnie druga rzecz. Tak, przyznaję się do popełnienia błędu w raporcie Panie Adamie Salwowski. 
Źle przedstawiliśmy informacje o systemie grzewczym w raporcie, ponieważ inny wydział zajmuje się. 
Znaczy tak naprawdę pomyłka polega na tym, że inny wydział dał informacje o zrealizowaniu, a inny 
wydział się tym zajmował. Więc jakby to zostało zrealizowane, a inny wydział podał informację, że 0 
zł zostało tam wykorzystane. Więc jakby stąd i tak. To jest pomyłka międzywydziałowa, za którą 
przepraszam. Dobrze, że Pan ją wyłapał. Niemniej jednak zadanie zostało wykonane i taką wiedzę ja 
posiadałam. A i jeszcze tak naprawdę bardzo bym chciała właśnie tak jak Państwo mówiliście, że to 



jest taka sesja absolutoryjna i że taka istotna. To tak. Rzeczywiście, że udzielenie absolutorium to 
potwierdzenie przez Radę Miejską, Radę Gminy, że wójt, burmistrz, prezydent prawidłowo 
zrealizował budżet gminy. Jest to jedyna przesłanka, którą przewiduje prawo, którą należy się 
kierować w przypadku podejmowania decyzji o udzieleniu absolutorium. Pozytywną opinią (...)  
Kolejny Mówca 
Teraz jesteśmy przy wotum zaufania Pani Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Okej. Niemniej (...) [dźwięk niesłyszalny], tak, ale tutaj Pan radny mówił o absolutorium również, stąd 
się odnoszę. I jeśli Pan mówi o funkcji kontrolnej, bo do tej funkcji kontrolnej chciałam się odnieść, o 
której mówił Pan radny Naftyński. To przypominam, że wśród radnych pracuje Komisja Rewizyjna. 
Komisja Rewizyjna jest zobligowana do przeprowadzenia sprawdzenia właśnie tego co się w urzędzie 
dzieje i przedstawienia Radzie Miejskiej w całości raportu ze swojej działalności. Więc Panie radny, 
proszę mieć pretensje do swoich kolegów radnych, że takich informacji Państwu nie przedstawia. 
Urząd jest otwarty na kontrolę, na sprawdzanie. Są u nas różne instytucje kontrolujące w urzędzie. 
Najwyższa Izba Kontroli, różne kuratoria i przekazujemy informacje, przekazujemy dane, 
sporządzane są raporty. Więc jakby zapraszamy również Komisję Rewizyjną do wykonywania 
statutowych obowiązków. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pan radny Marcin Etienne. I pytanie czy Pan Michał Naftyński będzie jeszcze? Bo jest tutaj, 
wyświetlił się. Proszę wyłączyć. Dziękuję. Radny Marcin Etienne, proszę.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, Pani Burmistrz. Ja mam tylko jedno pytanie, ponieważ ja zaobserwowałem, że 
raport o stanie gminy rzeczywiście zawiera, został w kilku miejscach tak podkolorowany troszkę. Ale 
chciałbym, żeby to było jasne. Nie chcę przytaczać tych przykładów, takich trudnych przykładów do 
wyliczeń. I chciałbym przytoczyć jeden przykład, jedno pytanie mam. To pojawiło się również tutaj na 
slajdzie, stąd stwierdziłem, że zadam to pytanie. Było podane, była podana wysokość Funduszu 
Sołeckiego Dziekanowa Bajkowego 62000. Moje pytanie jest, ponieważ Pani wymieniała tutaj 
zadania, które zostały zrealizowane. Moje pytanie jest w jakim stopniu został wykonany budżet w 
ramach Funduszu Sołeckiego Dziekanowa Bajkowego? Przypomnę 62000 to jest budżet Dziekanowa 
Bajkowego. Może Pani podać w procentach, może Pani podać kwotowo.  
Kolejny Mówca 
W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy przedsięwzięcia zostały zrealizowane 
na kwotę 62463,88 zł i stanowi to 95,8% planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego dla 
tego sołectwa.  
Kolejny Mówca 
Moje pytanie jest, ponieważ w ramach Funduszu Sołeckiego było, między innymi w ramach tej kwoty 
była partycypacja w kwestii budowy boiska. Była partycypacja w kwestii instalacji lamp ledowych. Ja 
przypomnę, że te lampy ledowe to od 2019 roku się toczy sprawa i pytanie jest w jakich, jak to jest 
możliwe, że mówi Pani, że w 62000? Czyli w 100% został wykonany ten budżet? Skoro ja wiem, że 
lampy ledowe nie zostały zainstalowane. Powinien więcej, one są od dwóch lat zmagazynowane w 
urzędzie. Więc, gdzie ta realizacja jest?  
Kolejny Mówca 
Czytam przedsięwzięcie. Upowszechnianie idei samorządowej 899 zł, wykonanie 99,89. 
Przechowanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa 3600, 100%. Utrzymanie gotowości 
bojowej OSP Dziekanów Polski 2976 zł, 100%. Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły 
Podstawowej w Dziekanowie Polskim 3597 zł, 100%. Tutaj organizacja warsztatów edukacyjnych dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim 0, a plan był 717,50 zł. Dalej Dziekanów 
Bajkowy, organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie 
Polskim 10000, 100%. Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Dziekanowie Polskim 2794,33 zł. To jest 99,93%. Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Tutaj mamy 0. To było na § 430, a plan był 1000 zł. 



Kolejne przedsięwzięcie. Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez 
monitoring stanu Czystości Powietrza. Wykonanie 21180,60 zł. To jest 95,35%. Przedsięwzięcie 
majątkowe, zadanie 2015/18. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów 
Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury 
oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów 
gminnych, 15000. Wykonanie 100%. Tutaj dokumentacje były robione. I ostatnie przedsięwzięcie 
Panie radny. Poprawa czystości terenów gminnych 2416,95 zł. To jest 100% planowanych wydatków 
w ramach Funduszu Sołeckiego na tym przedsięwzięciu, 21. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Pytanie moje jest co z tymi lampami ledowymi, które są w urzędzie i które nie zostały do tej pory 
zainstalowane?  
Kolejny Mówca 
Naczelnik Inwestycji odpowie.  
Kolejny Mówca 
Lampy wciąż jeszcze czekają na zamontowanie, ponieważ jest jeszcze w starostwie dokumentacja 
projektowa o uzyskanie pozwolenia na realizację tego celu. Ta dokumentacja została właśnie 
opracowana w części w roku 21. i w 22. jest kontynuacja tego zadania.  
Kolejny Mówca 
Ja tylko przypomnę, że mieszkańcy dzieląc fundusz w 2019 roku już przeznaczyli kwoty na te lampy, 
więc to zadanie powinno być zrealizowane w 2020. Nie zostało zrealizowane w 2020 i nie zostało 
zrealizowane w 2021. Moje pytanie jest czy są jeszcze, czy istnieje jeszcze gwarancja na te lampy?  
Kolejny Mówca 
Tak, gwarancja jeszcze jest do końca tego roku jak dobrze pamiętam. Natomiast mieszkańcy byli też 
poinformowani, że najpierw musi powstać dokumentacja na budowę tych lamp, znaczy na budowę 
słupów, na których te lampy mogą zawisnąć. Na razie jest ona w fazie pozyskiwania pozwolenia na 
budowę.  
Kolejny Mówca 
I przez 2 lata urząd nie był w stanie (...)  
Kolejny Mówca 
Ja mówię o zeszłym roku Panie radny. Końcu zeszłego roku kiedy sołectwo zdecydowało się na to, 
aby środki przeznaczyć na to, żeby zaprojektować tak jak to trzeba było zrobić od początku. Nie 
zostało to zrobione od początku tak jak zaczęliśmy to robić w roku 21.  
Kolejny Mówca 
Jeszcze raz. Mieszkańcy o tym zdecydowali na początku, pod koniec 2019 roku. I ten wniosek został 
bez uwag przyjęty do realizacji przez urząd. On nie został (...)  
Kolejny Mówca 
Wypowiadam się do roku 21 Panie radny.  
Kolejny Mówca 
Rozumiem. Stan jest taki jaki jest. To znaczy wydatkowaliśmy środki, przeznaczyliśmy środki i tych 
lamp nie.  
Kolejny Mówca 
Tak jak Panu mówiłem. To jest środki na dokumentację projektową, która została wykonana i została 
ona złożona do starostwa.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie debaty? Radny Michał Naftyński.  
Kolejny Mówca 
Ja króciutko chciałem tylko zaznaczyć, że Pani Burmistrz tutaj nas napomina, że no gdyby (...)  
Kolejny Mówca 
Panie radny, rozmawiajmy o raporcie, proszę bardzo.  



Kolejny Mówca 
No, ale cały czas mówimy o raporcie i wygląda na to, że dopytując się o różne rzeczy kręcimy się 
wokół tego, że jest cudownie świetnie i budżet został wykonany. A przetargi zostały odwoływane, 
czyli praca urzędników szła na marne, bo były błędy i nie wiemy ile tych przetargów. To jest 
marnotrawstwo. Leżące, moim zdaniem leżące w magazynie i tracące gwarancję za chwilę lampy, 
które powinny być kupione wtedy kiedy jest już dokumentacja, są pozwolenia i wtedy się je kupuje i 
wiesza. To też jest marnotrawstwo i niegospodarność, więc jak gdyby, no jest o czym rozmawiać 
moim zdaniem i powinniśmy zauważać takie rzeczy i po prostu pokazywać je, że może w takiej 
sytuacji powinno się najpierw zadbać o to, żeby wszystkie formalne rzeczy zostały dopięte. A kiedy są 
dopięte to wtedy kupuje się lampy. A nie kupuje się lampy, a potem się okazuje, że no tak. Lamp się, 
no nie da, przypomina mi się taka historia z jednego Państwa w Arabii, gdzieś tam Arabskiego, które 
zamówiło krzesła elektryczne do wykonywania kary śmierci. Potem się okazało, że nie mają prądu i 
nie da się ich użyć. No tak jakby to trochę tak przypomina, że jesteśmy nie gotowi ze wszystkim. 
Robimy jakieś zakupy, a potem nie bardzo wiemy co z tym robić i no moim zdaniem mało poważnie 
to wygląda. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Proszę odpowiedzieć na temat przetargu.  
Kolejny Mówca 
W 2000 (...) Panie, a. Tylko nie ma Pana Tomasza radnego. No dobrze. To odpowiem ogólnie, żeby 
nie umknęło. W 2021 nie było postępowań obarczonych wadą niemożliwą do usunięcia. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Radna Joanna Zabłocka-Łudzeń.  
Kolejny Mówca 
Dzień dobry Państwu. Chciałam zapytać się taką rzecz. Zabrakło mi w tym raporcie informacji o 
bardzo znaczącej kwocie, która widnieje w realizowanym budżecie dotyczącej kosztów utylizacji 
odpadów w gminie. Zabrakło mi takiej informacji dotyczącej polityki urzędu, by te koszta ograniczać. 
Pamiętacie Państwo w zeszłym roku był przetarg, na którym wygrała, wygrałbyś znowu. A przegrała 
firma, która co prawda o niewielką sumę, no wszystko zależy co dla kogo jest niewielką sumą, bo 
kilkaset tysięcy to nie jest niewielka suma. To 400000 dokładnie była różnica. Ta firma przegrała 
dlatego, że w jakby przygotowanych wcześniej warunkach przetargu była zawarta Informacja o 
terminie. Nie wiem, chyba z jakiegoś reakcji na zgłoszenie, na nieterminowym odbiorze, coś takiego. 
No w sumie bardzo nieznaczące jakby kryterium. A suma, która była, to jest, to było sporo, tak. 40% 
była różnica, tak. Także pytam się czy zabrakło mi po prostu tego wątku, tak? Bo jest to w końcu, no 
dość istotna suma w budżecie gminy, bo na ten rok nie wiem czy Państwo pamiętają, jest 
zaplanowane 19 milionów na odbiór śmieci, tak? Czyli taka suma jest jakby przez nas zabezpieczona. 
To nie znaczy. Rozumiem, że firma może to odebrać jako pieniądze, które może od nas sobie 
zażądać. Rozumiem, że te koszta rosną niezależnie od nas, ale jaka, zabrakło mi po prostu informacji 
o polityce. W ogóle ten temat został pominięty kwestii odbioru śmieci. Czy gmina, dlaczego gmina 
nie planuje na przykład, nie wiem. Stworzenia własnej spółki komunalnej, wypożyczenia autobusów. 
Przepraszam, samochodów do odbioru śmieci. Tego mi zabrakło w raporcie. Jest właśnie kompletnie 
pominięty ten temat. Jeszcze chciałam się zapytać czy Państwo planują wzięcie pod uwagę wniosku 
Pana radnego Skoniecznego dotyczące właśnie przygotowania tak przetargu, by no nie z powodu tak 
nieistotnych kryteriów przegrywały konkurencyjne może mniejsze firmy, ale może oferujące bardziej 
korzystne oferty. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz.  
Kolejny Mówca 
Przyjrzymy się tym uwagom z uważnością Pani radna. Niemniej jednak odpowiadaliśmy Pani już na to 
pytanie wielokrotnie, ale rozumiem, że jest to temat, który Panią bardzo interesuje. Myślę, że 
możemy, znaczy Państwo jakby zrobili taką komisję dotyczącą właśnie odpadów, no to chętnie z 
Panią Naczelnik przyjdziemy i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.  



Kolejny Mówca 
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie debaty? Proszę 
Państwa, nie widzę chętnych do zabrania głosu. Wobec wyczerpania listy mówców zarządzam 
głosowanie. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum 
zaufania za rok 2021. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radny Tomasz Dąbrowski, 
radny Grzegorz Lenart, radna Maria Zalewska. Radny Tomasz Dąbrowski. Nie ma Pana Tomasza 
Dąbrowskiego, w związku z tym proszę zamknąć głosowanie. Proszę Państwa, głosowanie już zostało 
zamknięte. Wzywałam, zapraszam do tego. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 5 głosów za, 14 
przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Łomianek 
wotum zaufania za rok 2021. Zamykam punkt 3. obrad sesji. Przechodzimy do punktu 4. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki 
za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021. Proszę Pana 
Janusza Skoniecznego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zreferowanie stanowiska komisji w 
sprawie wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021 i sprawozdania finansowego. Bardzo proszę 
o szczegółowe uzasadnienie decyzji Komisji Rewizyjnej.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna spotykała się kilkukrotnie w celu omówienia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z realizacji budżetu. W wyniku głosowania, a głosowań było kilka. 
Dyskutowaliśmy nad treścią uchwał, które, nad ich dokładną treścią tak, żeby nikt się nie mógł potem 
przyczepić czy czegoś nie brakuje, czy w treści uchwały nie pominęliśmy słowa informacji o tym, że 
braliśmy pod uwagę także sprawozdanie finansowe i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i tak 
dalej i tak dalej. Ostatecznie radni zagłosowali, podjęli uchwałę o przyjęciu wniosku o nieudzielenie 
absolutorium. W wyniku głosowania 2 osoby za, 1 osoba wstrzymała się, 1 nieobecny, 1 osoba 
przeciw. Uzasadnieniu. Budżet był zmieniany w zeszłym roku 16 razy. Nie, przepraszam, 13 razy. 16 
sesji mieliśmy. 13 razy był zmieniany budżet. Z tego na wniosek radnych i z tego zmiany w budżecie 
został uwzględniony na wniosek radnych tylko 3 razy. Z tego wynika, że budżet według projektu i 
według planu z początku roku nie jest realizowany. Ja rozumiem opinie różnych osób, że my musimy 
brać pod uwagę czy budżet ten na koniec roku, czyli projekt, który przyjmujemy w grudniu to czy on 
został zrealizowany? Ale to trochę jest tak jakbyśmy narysowali na końcu tarczę, strzelali przez cały 
rok do ściany. A potem narysowali sobie tarcze tam, gdzie najczęściej trafiliśmy, tak? Bo to trochę tak 
wygląda i potem się oceniali jak bardzo jesteśmy blisko tego celu. Moim zdaniem i myślę, że tutaj 
parę osób myśli podobnie. My nie powinniśmy oceniać realizacji budżetu tylko przez pryzmat tego 
czy się kwoty zgadzają z projektem z grudnia, ale tego co my chcieliśmy jako rada zrealizować w 
danym roku, na co, co Rada Miejska przyjęła w uchwale budżetowej i jak do tego urząd podszedł? I 
urząd między innymi zrealizował ulicę Sierakowską i tak i oczywiście niektórzy się z tej inwestycji 
cieszą. Inni są źli. Jeszcze inni uważają, że została zrobiona wadliwie. Inne osoby uważają, że została 
zrobiona w porządku w zależności, po której stronie ulicy mieszkają. Jednak ta ulica jest szczególnym 
przykładem realizowania inwestycji i wkładania ich do budżetu tak mówiąc kolokwialnie tylnymi 
drzwiami, ponieważ wkładamy najpierw małe zadanie z małą kwotą na początku roku, albo nawet 
nie na początku roku. Tylko w drugim kwartale. Coś tam urząd przy tym, przy tej inwestycji robi i 
nagle przychodzi, da radę i mówi: musimy zrealizować, musimy na to zadanie przeznaczyć więcej 
pieniędzy, żeby ją zrealizować. No i rada ma do wyboru albo zdecydować się zmarnować środki, albo 
przychylić się do wniosku Pani Burmistrz i my bardzo często przychylamy się do wniosków Pani 
Burmistrz zmieniając ten budżet. Tak budżet jest płynny, tak warto go w sensownych przypadkach 
zmieniać po to, żeby się nie marnowały środki, ale potem nie oszukujmy się, że on jest tak idealnie 
zrealizowany i tam dostajemy potem jako gmina nagrody za realizację budżetu. No tak, no 
narysowaliśmy sobie tą tarczę tam, gdzie trafiliśmy, no to dostajemy nagrody. Nie ma co się dziwić. 
W związku z tym takie było stanowisko Komisji Rewizyjnej i tutaj chciałbym poprosić o to, żeby 
zmieniono treść uchwały absolutoryjnej z brzmienia pozytywnego na negatywne tak, żebyśmy 
głosowali projekt, żeby nie powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku lub, jeśli to możliwe i tutaj 
pozostawiam tą decyzję Pani Przewodniczącej. Lub, żebyśmy poddali pod głosowanie dwa projekty 



uchwał. 1 w brzmieniu pozytywnym, a jeżeli ten w brzmieniu pozytywnym nie przejdzie to, żebyśmy 
poddali pod głosowanie drugi projekt uchwały w brzmieniu negatywnym tak, żeby nie było 
wątpliwości, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo Panie radny. Proszę Skarbnika Gminy, Panią Hannę Dąbrowską o przeczytanie 
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie 
wydania opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2021 rok. Uchwała ta była przekazana Państwu radnym w dniu 26 kwietnia drogą mailową. Pani 
Skarbnik, poproszę.  
Kolejny Mówca 
Szanowna Pani Przewodnicząca. Zanim oddam głos Pani Skarbnik ja chciałabym zapytać czy państwo 
radni zapoznali się z uchwałą nr 3.F.2/5/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z 24 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łomiankach w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzu Łomianek za 2021 rok? 
Ponieważ tam są na tyle istotne informacje, że wydaje mi się, że bardzo celowym byłoby, żeby 
mieszkańcy i radni, którzy się z tym nie zapoznali usłyszeli przed podjęciem decyzji co Regionalna 
Izba Obrachunkowa, znaczy jaką opinię wydała Izba Obrachunkowa w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej radnych miejskich w Łomiankach? Jeśli mogłabym przeczytać, mam to w ręku.  
Kolejny Mówca 
Pani Burmistrz, ja o tym powiem.  
Kolejny Mówca 
Dobrze.  
Kolejny Mówca 
Natomiast w tej chwili procedujemy nad przyjęciem sprawozdania (...)  
Kolejny Mówca 
Dobrze, oddaję głos Pani Hani.  
Kolejny Mówca 
Będzie miejsce na odczytanie uchwały, o której Pani mówi jak będziemy procedować nad wotum, 
nad absolutorium dla burmistrza.  
Kolejny Mówca 
Okej, dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Bardzo proszę Panią Hannę o odczytanie projektu uchwały.  
Kolejny Mówca 
Uchwała nr 3E/184/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
25 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy Łomianki 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021. Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z 
dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, art. 267, ust. 3 ustawy z 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie. Przewodnicząca Karolina Aszkiełowicz, członkowie Agnieszka Szewc, Konrad Pachocki, 
uchwala co następuje. § 1, pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki 
za rok 2021. § 2, uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. § 3, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Uzasadnienie. W dniu 29 marca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z 
zarządzeniem Burmistrz Gminy Łomianki numer WO0050792022 z dnia 28 marca 2022 roku 
wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Wraz z wyżej wymienionym 
sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łomianki 
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami 
źródłowymi będącymi w posiadaniu izby. W efekcie powyższych działań skład stwierdził co 



następuje. Uchwalony przez Radę Miejską w Łomiankach budżet gminy na rok 2021 po 
uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 215208914,68 zł. Został 
on zrealizowany w wysokości 225063469,89 zł, co stanowi 104,58% planu. Dochody bieżące 
stanowiły 104,57% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 104,94% planowanej kwoty. 
Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 100,40%. Uchwalony przez organ stanowiący budżet 
łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 
231338201,99 zł. Został on wykonany w kwocie 215725161,10 zł, co stanowi 93,25%. Wydatki 
bieżące wykonano w 94,15%. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 89,09% planu po 
zmianach. Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, 
iż spełniono wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wynik budżetu za 
2021 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 9338308,79 zł przy planowanym deficycie w 
kwocie 16129287,31 zł. Plan rozchodów został wykonany w 100%. Spłatę kredytów oraz wykup 
obligacji zaplanowano w wysokości 3453004,69 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-B o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gmina posiadała należności wymagalne 
w kwocie 10327095,91 zł, co stanowi 4,59% zrealizowanych dochodów. Na podstawie sprawozdania 
Rb-Z ustalono, że zobowiązania Gminy Łomianki na koniec 2021 roku według tytułów dłużnych 
wynosiły 31 milionów, co stanowi 13,77% wykonanych dochodów ogółem. Gmina nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu 
wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedłożone sprawozdanie zawiera 
informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 10813427,72 zł. Oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 14059744,23 zł z wyszczególnieniem kosztów, o których 
mowa w art. 6R ust. 2 do 2C ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tytułu opłat za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 1064081,57 zł. Zaś wykonane 
wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 
wyniosły 836561,74 zł. Skład orzekający zauważa, że w myśl art. 18' 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń 
winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, zadań realizowanych przez 
placówkę wsparcia rodzinnego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W 
ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok spełnia wymogi określone 
obowiązującymi przepisami prawa i stanowi dobre źródło informacji o realizacji budżetu gminy w 
2021 roku. Wskazać przy tym należy, że wydając niniejszą opinię skład orzekający dokonał oceny 
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Ocena działań burmistrz w 
zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych 
działań należy natomiast do Rady Miejskiej w Łomiankach. Biorąc powyższe pod uwagę Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały. 
Podpisane Karolina Aszkiełowicz, 25 kwietnia 2022 roku. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. To właśnie w tym miejscu 
podczas dyskusji rada analizuje sprawozdanie finansowe Gminy Łomianki wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego polega na potwierdzeniu, że zostało 
sporządzone rzetelnie i zgodnie z prawem. W trakcie dyskusji przeanalizujemy czy są, a jeżeli to jakie 
uwagi i zastrzeżenia do tego sprawozdania? Jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków w 
stosunku do zaplanowanych kwot? Czy są one rozbieżne między stanem planowanym, a 
rzeczywistym i oczywiście czy winę za te rozbieżności ponosi burmistrz? Czy może być tylko 
wynikiem obiektywnych uwarunkowań? W zakresie wykonania budżetu i prowadzenia gospodarki 



finansowej ocenimy czy gospodarka finansowa za poprzedni rok budżetowy odzwierciedla w sposób 
prawdziwy i pełny stan finansów? Jeżeli nie to poproszę o wskazanie, w którym miejscu konkretnie 
zarzuty. Precyzyjnie, który przepis prawa został naruszony? Podać poproszę wtedy o przykłady. Czy 
doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków, czy też do tego naruszenia nie doszło? Proszę o 
zgłoszenie listy mówców. Przedmiotem dyskusji w tym punkcie może być tylko i wyłącznie Państwo 
radni dyskusja związana ze sprawozdaniem finansowym oraz wykonaniem budżetu. Bardzo proszę 
Państwa radnych o dyskusję wyłącznie w temacie tak jak w tytule uchwały. Bardzo proszę, Pan 
Janusz Skonieczny, następnie Adam Salwowski.  
Kolejny Mówca 
Ja chciałem bardzo podziękować Pani Skarbnik za posiedzenia Komisji Rewizyjnej, za bardzo 
szczegółowe omówienie sprawozdania finansowego. Pomimo negatywnej opinii, jeśli chodzi o 
absolutorium i uwag jakie my mamy do realizacji budżetu. Komisja była, przebiegała w sposób 
przyjazny mam nadzieję. Zadawaliśmy trudne pytania, ale dostawaliśmy na te pytania odpowiedzi i 
za to Pani bardzo dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Tak. Czy Panie radny, tak już? Już skończył Pan swoją wypowiedź. Radny Adam Salwowski, dziękuję 
Panu.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pani Skarbnik, mam takie pytanie. Ile jest, ile było, na jakie mieliśmy zadłużenie? Gmina na, 
była na 31 grudnia 2002 roku. To pierwsze. A drugie pytanie, 21. przepraszam. A drugie pytanie ile 
wolnych środków pozostało na koniec roku, czyli 31 grudzień 2021? Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Pani Skarbnik.  
Kolejny Mówca 
Więc tak, proszę Państwa. Stan zobowiązań na koniec 2021 roku wynosił 31 milionów i były to 
zobowiązania z tytułu emisji obligacji gminnych, które zostały wyemitowane w 2016 roku i w 2017 
roku w kwocie 9 milionów oraz z tytułu wyemitowanych obligacji Pekao S.A. w 2020 w kwocie 22 
miliony złotych. Zadłużenie, te zobowiązania na koniec 2021 roku stanowiły 13,77% wykonanych 
dochodów. Natomiast wolne środki na dzień 31 grudnia 2021 roku, które weszły do budżetu 2022 
roku to jest kwota (...) 31 milionów, 31 milionów. Takie [dźwięk niesłyszalny], bo Pan pytał o wolne 
środki, tak? Wolne środki. Natomiast ogółem, bo jeszcze na koniec 2021 roku oprócz wolnych 
środków wypracowaliśmy nadwyżkę i ta nadwyżka wynosiła 345740,54 zł i niewykorzystane środki 
pieniężne na rachunkach bieżących 1583028,56 zł. Natomiast na 31 grudnia 2021 wolne środki te, o 
których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych to była, ust. 2 pkt 6 to była kwota 
31000000. [dźwięk niesłyszalny], to wolne środki, to jest.  
Kolejny Mówca 
Radny Adam Salwowski ad vocem.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Tak jak Państwo sami usłyszeli na koniec roku zostało 31 milionów w kasie gminy 
niewykorzystanych środków można powiedzieć, nie wydanych zostało tyle pieniędzy. Teraz co można 
z tego było zrobić i dlaczego nie zostało zrobione? To Państwu zostawiam dla Państwa, żeby każdy z 
Państwa sobie pomyślał co można było zrobić i dlaczego nie zostało zrobione? Nie oczekuję 
odpowiedzi ani od Pani Skarbnik, ani od Pani Burmistrz. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Ale ja Panu odpowiem, bo Pan trochę myli pojęcia Szanowny Panie Radny. Ponieważ wolne środki to 
są wolne środki, które są kumulowane zarówno ze środków niewykorzystanych, które wpłynęły na 
koniec roku i z kredytów i pożyczek z lat poprzednich i gdyby nie te wolne środki, które w tym zostały 
wygospodarowane w 2021 roku. Naprawdę trudno by było spiąć budżet 2022 i całe szczęście, że te 
wolne środki się pojawiły i są. Swoją drogą czy ja mogłabym Pani Przewodnicząca przedstawić 
pokrótce prezentację z wykonania budżetu gminy za rok 2021?  



Kolejny Mówca 
Tak Pani Skarbnik. Oczywiście mam nadzieję, że to pomoże radzie podjąć decyzję.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, może tak pokrótce bardzo syntetycznie opowiem o, dziękuję Państwu, że chcecie 
mnie Państwo wysłuchać. Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu, tak. Budżet Gminy 
Łomianki za rok 2021 został wykonany po stronie dochodów w kwocie 225063469,89 zł. To jest 
104,58% planu. Po stronie wydatków w kwocie 215725161,10 zł, co stanowi 93,25% planu. Wynik 
budżetu na koniec roku stanowił nadwyżkę w kwocie 9338308,79 zł. W roku 2021 przychody 
wyniosły kwotę 27043465 zł i były to przychody w 2021 roku z wolnych środków w kwocie 
15920071,26 zł. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych była to kwota 11120435,96 zł 
oraz rozliczenia środków, które pochodziły z dotacji na realizację programów i projektów unijnych 
2957,78 zł. Natomiast rozchody w 2021 roku wynosiły kwotę 3453004,69 zł. Z tego dochody, 
rozchody z wykupu obligacji serii D, Pani Madziu. Proszę nie przesuwać jeszcze. Cały czas na 
pierwszym jesteśmy. Rozchody w 2021 wyniosły kwotę 3453004,69 zł. Z tego rozchody z tytułu 
wykupu obligacji serii D16 w Banku Gospodarstwa Krajowego 3453004,69 zł była to spłata kredytów 
zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ICDS i te kredyty już zostały w pełnej 
kwocie spłacone. I tutaj chciałam Państwu pokazać jak wyglądała struktura dochodów. Dochody 
majątkowe wynosiły 3% dochodów ogółem. Natomiast dochody bieżące stanowiły 97% dochodów 
ogółem. Poproszę następny. Tutaj dokonałam podziału dochodów według źródeł i tak. Dochody 
własne stanowiły w 2021 roku kwotę 133268575,27 zł i stanowiły one 59% dochodów ogółem. 
Dotacje stanowiły kwotę 55759127,62 zł i było to 25% dochodów ogółem. Natomiast subwencje 
wyniosły kwotę 36035767 zł i to było 16% dochodów ogółem. W ramach subwencji mieliśmy tutaj 
subwencję oświatową w kwocie 28052596 zł i subwencję na uzupełnienie dochodów w kwocie 
7983171 złotych. Poproszę następne. Tutaj chciałam Państwu pokazać jak wyglądała struktura 
dochodów własnych za rok 2021. Wśród dochodów własnych dominującą rolę odgrywają dochody z 
tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochody te w strukturze dochodów 
własnych stanowiły 62,87%. Dochody z tytułu udziałów w PIT, CIT przepraszam. Czyli w podatku 
dochodowym od osób prawnych wyniosły kwotę 3630417,69 zł i stanowiły 2,72% dochodów 
własnych. Podatek od nieruchomości stanowił kwotę 17762864,39 zł i było to 13,33% dochodów 
własnych gminy. Podatek od czynności cywilnoprawnych, tutaj wykonanie w 2021 roku tego podatku 
było wyjątkowo duże w porównaniu do lat poprzednich i ten podatek wyniósł 7511037,50 zł i było to 
5,64% dochodów własnych. Natomiast pozostałe dochody stanowiły kwotę 20575555,69 zł i 
stanowiły w tej grupie dochodów własnych 15,44%. Tutaj chciałam Państwu pokazać jak kształtowała 
się struktura dochodów bieżących z kolei i te dochody bieżące. One w 2021 roku wyniosły kwotę 
217731714,77 zł. Te dochody są o tyle istotne, ponieważ one tak można powiedzieć regulują jaką 
kwotę wydatków bieżących możemy zrealizować, czyli te wydatki nasze bieżące nie mogą 
przekroczyć kwoty dochodów bieżących. I tutaj też w tych dochodach bieżących na główną pozycję 
wysuwają się udziały w tytułu podatku, z tytułu podatków od osób fizycznych i one stanowią 38,48%. 
W następnej kolejności w ramach struktury dochodów bieżących istotną rolę odgrywają dotacje i 
środki na cele bieżące i one wyniosły 22,58% tych dochodów bieżących. Kolejnym źródłem jest 
subwencja ogólna, która wyniosła 16,55%, podatek od nieruchomości wyniósł 8,16%. Natomiast 
pozostałe podatki i opłaty wyniosły 10,51% struktury dochodów bieżących. Pozostałe dochody to 
2,05. No i CIT 1,67% dochodów bieżących. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki to wydatki zostały 
zrealizowane w kwocie 215725161,10 zł. I tutaj wydatki bieżące wyniosły 82,99% wszystkich 
wydatków ogółem i stanowiły kwotę 179022076,77 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 
17,01% ogółem wydatków i była to kwota 36703084,33 zł. Jak sobie weźmiemy wydatki według 
działów wykonane to tutaj widzimy proszę Państwa, że największa część wydatków pochłonęła 
oświata i wychowanie, w dziale 801 i to było 30,30%, tak w zaokrągleniu. Kolejną pozycją w ramach 
wydatków to były wydatki w ramach działu rodzina. Istotną pozycję zawierają wydatki w dziale 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska i tutaj mamy 15% wydatków ogółem. Transport i 



łączność i tutaj w tym dziale mamy również drogi publiczne gminne. Tu wykonanie było 11% 
wydatków ogółem. Administracja publiczna 10%. Gospodarka mieszkaniowa były 3%. Edukacyjna 
opieka wychowawcza 2%. Opieka społeczna 1%. Różne rozliczenia 2%. W tych różnych rozliczeniach 
to mamy wpłatę na zwiększenie subwencji ogólnej, tak zwanej Janosikowe. Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa to 1% wydatków. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
to 2%. I pozostałe wydatki 1%. Następny slajd. Tutaj chciałam Państwu pokazać jak wykonanie 
kształtowało się do planu. I widzimy właśnie, że no na główną pozycję wysuwa się, wysuwają się 
wydatki na oświatę i wychowanie. Rodzina, gospodarka komunalna, transport i łączność, 
administracja publiczna. To są największe kwoty wykonanych wydatków. I tak, jeżeli chodzi o 
procentowe wykonanie to może podam te największe działy. Oświata i wychowanie. Tutaj plan 
został wykonany w 96,80%. W transporcie 51,08%, w administracji 97,07. W bezpieczeństwie 
publicznym i ochronie przeciwpożarowej 94,95%. Rodzina 99,44%. Ochrona gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska. Tutaj został wykonany plan w 83,25%. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego. Tutaj plan został wykonany 96,72%. Na kolejnym znajdzie chciałam Państwu pokazać 
jak kształtowały się wydatki majątkowe do planu. I wydatki majątkowe wyniosły kwotę 36703084,33 
zł i stanowiły one 89,09% wykonania planu. W dziale 600, transport i łączność wydatki majątkowe 
zostały wykonane w kwocie 12868046,16 zł i stanowiły 86,70% planu. Gospodarka mieszkaniowa, 
wydatki zostały wykonane w kwocie 2025719,85 zł i stanowiło to 69,29% planu. Informatyka. Tutaj 
wydatki wykonano w kwocie 21156 zł, co stanowiło 100%. Administracja publiczna, tutaj wykonanie 
112176 zł i to jest 99,96% planu. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wykonane 
wydatki majątkowe to kwota 247851,80 zł i stanowi to 99,94% planu. Oświata i wychowanie 
13661709,61 zł, 97,04% planu. Opieka społeczna. Wydatki wykonano 182778 zł i jest to 59,62% 
planu. Rodzina. Tutaj nie było wykonania. Tutaj w tym dziale mieliśmy zaplanowany żłobek, ale w 
związku ze sprawą jeszcze toczącą się dotyczącą działki wydatki nie były poniesione. Dział 900, 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj wydatki wykonano w kwocie 7583646,91 zł i one 
stanowiły 89,10%. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tu mieliśmy w planie 50000, 
wykonania nie było. Tutaj w tym dziale mieliśmy zaplanowaną dokumentację na rozbudowę 
Centrum Kultury, gdzie składaliśmy, aplikowaliśmy o środki unijne. Natomiast nie doszło do skutku 
otrzymania tych środków i tutaj 0%. I kultura fizyczna. Tutaj mieliśmy 1000 zł w tym dziale na 
kontynuację zadania dotyczącego kontynuacji inwestycji dotyczącej boiska. Przypomnę, że w tym 
roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu na to i będziemy kontynuować. Chciałam jeszcze 
powiedzieć, że w ramach tych wydatków majątkowych to na zadania inwestycyjne została 
skierowana kwota 32077184,33 zł. Natomiast na dopłaty do spółek dla ZWiK-u została 
przekierowana kwota na podwyższenie kapitału. 4326900 zł i na podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki, komunikacja miejska w Łomiankach zostały przekazane środki w kwocie 299000 zł.  
Kolejny Mówca 
Pani Skarbnik, tutaj radni proszą o skrócenie dyskusji, skrócenie sprawozdania, ponieważ się, 
denerwują, że do godziny 21.00 nie skończymy obradowania. Bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Jeszcze tylko powiem, że wydatki bieżące na oświatę w dziale 801 wyniosły 51701443,50 zł i 
stanowią 23,97% wydatków ogółem. Natomiast wydatków bieżących 28,88% i subwencja 
sfinansowała wydatki na oświatę w wysokości 54,26%. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości w 
procencie 45,74 były sfinansowane na oświatę z własnych środków. Dziękuję bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo. Państwo Radni, proszę zwrócić na miejsca za stół prezydialny i proszę zgłaszać. 
Przyjmuję listę mówców, otwieram listę mówców. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu? Radny Marcin Etienne. Znaczy ja króciutko nie chcąc 
przedłużać. Chciałbym powiedzieć tylko to co mówiłem dokładnie rok temu, że to sprawozdanie to 
jest fikcja tak naprawdę i ja to wiem, Pani Burmistrz to wie doskonale. Zaraz dam przykład, Pani 
Burmistrz zaraz dam przykład i Pani Skarbnik to doskonale wie, że w takim budżecie można 
dokładnie, zaraz Pani będzie odpowiadała. Zaraz, tak. W takim budżecie można wszystko zapisać. 



Ten budżet, takie sprawozdanie dokładnie przyjmie wszystko. Sprawozdanie opiera się o cząstkowe 
budżety, o to co było raportowane już do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba 
Obrachunkowa patrzy na wskaźniki czy nie zostały przekroczone i spogląda również na to czy nie ma 
jakichś merytorycznych błędów? Czy zostało to wszystko zaksięgowane w dobrych parach na 
dobrych paragrafach? Ale Pani doskonale pamięta Pani Skarbnik, bo Pani była również za 
poprzedniej kadencji, że można na przykład w budżecie. Nie można, można zapisać Dzień 
Samorządowca. I Regionalna Izba Obrachunkowa przeczyta, że został zorganizowany Dzień 
Samorządowca, wydano 32000 na Dzień Samorządowca, ale Regionalna Izba Obrachunkowa nie 
spojrzy na to w ten sposób, że za publiczne pieniądze pito przez 2 dni.  
Kolejny Mówca 
Panie radny (...)  
Kolejny Mówca 
Pani Skarbnik, Pani nie pamięta już, tak? Pani nie pamięta tej imprezy. Ja tylko pokazuję, że takie 
sytuacje absolutnie są dopuszczalne. Regionalna Izba Obrachunkowa patrzy tylko i wyłącznie na 
cyferki, na zapisy. Jeżeli coś by się nie zgadzało w listopadzie, w październiku czy w czerwcu 
Regionalna Izba Obrachunkowa nieraz zwracała na to uwagę. Zresztą Pani Skarbnik doskonale nam 
również radnym zwracała uwagę, że pewne rzeczy się nie bilansują, że zostanie to uchylone przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Także te cząstkowe miesięczne rzeczy muszą się zgadzać. Ja 
zakładam, że Pani na tyle zna matematykę, że również nie popełnia Pani błędów. Zresztą korzysta 
Pani z systemu, który Pani to doskonale liczy i nie da Pani popełnić takiego błędu. Stąd ja mówię to 
jest fikcja. Oczywiście również, no i źle by się stało, gdybyśmy na tej podstawie nie przyjęli tego 
sprawozdania i na tej podstawie nie udzielili absolutorium burmistrz. Natomiast taką samą fikcją 
będzie, jeśli na przykład 16 radnych się wstrzyma, a 5 radnych udzieli absolutorium, bo to będzie 
bardzo słabe absolutorium. Ale będzie to rozwiązanie dużo lepsze niż nieudzielenie absolutorium, bo 
pamiętamy co było w zeszłym roku jak nie zostało udzielone absolutorium, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa (...)  
Kolejny Mówca 
Panie radny, porównanie złe dlatego, że bezwzględną większością głosów przyjmujemy uchwałę o 
absolutorium burmistrza, więc (...)  
Kolejny Mówca 
No to musiało być. Oczywiście, no to dobrze, no to [dźwięk niezrozumiały].  
Kolejny Mówca 
Jak będziemy procedować nad udzieleniem absolutorium to właśnie wtedy ocenimy wykonanie 
przez burmistrza budżetu pod kątem legalności, celowości i gospodarności. A tutaj oceniamy 
sprawozdanie finansowe. Gdzie został popełniony błąd [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Reasumując ja nie oczekuję, że te błędy gdzieś zostały tu popełnione czy inaczej, że zostały 
uwidocznione. Bo one nie mogą zostać uwidocznione. Tak jak mówię. One w tych cząstkowych 
raportach w kontaktach z Regionalną Izbą Rozrachunkową, z Panią Piotrkowską. Nie wiem czy 
jeszcze pracuje, one by wyszły na bieżąco. Natomiast, no i byłaby wielka kompromitacja, gdyby 
wielka kompromitacja Skarbnik Gminy, gdyby nagle okazało się, że zostały jakieś wskaźniki 
bezwiednie przekroczone czy został, no ktoś dopuścił do takiej sytuacji. Tym bardziej, że Pani 
Skarbnik zawsze zwraca nam uwagę byśmy bacznie robili te wszystkie przesunięcia, operowali tym 
budżetem, by nie doprowadzić do takiej sytuacji, że jakieś wskaźniki zostaną tutaj przekroczone, coś 
zostanie niedopełnione, coś nie będzie się bilansowało. Wielokrotnie mieliśmy coś takiego, że budżet 
nie był przyjmowany i była wielka rozpacz, bo rozjeżdżał się z wieloletnią prognozą finansową. Co 
naprawialiśmy na kolejnych sesjach odwracając to wszystko, tak by się wszystko bilansowało. Tak 
więc reasumując. Izba, Regionalna Izba Obrachunkowa zawsze dostanie na papierze. No ktoś by się 
wykazał naprawdę nie lada głupotą, gdyby dał, przekazał dokumenty, z których wynikałoby, że 
budżet się rozjeżdża. Byłoby to, no co najmniej niefrasobliwe. Dziękuję bardzo.  



Kolejny Mówca 
Dziękuję. Ale czy wobec tego rada uważa, że doszło do kwotowego naruszenie granic wydatków? 
Doszło czy nie doszło? Czy w zakresie wykonania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej 
oceniliśmy czy gospodarka finansowa za poprzedni rok budżetowy odzwierciedla w sposób 
prawidłowy stan faktyczny finansów?  
Kolejny Mówca 
Pani Przewodnicząca, czy to jest pytanie do mnie? Według mojej oceny żadne wskaźniki nie zostały 
tutaj przekroczone, naruszone.  
Kolejny Mówca 
To jakie wobec tego są uwagi, nie do Pana radnego Etienne, tylko do Państwa radnych, również i do 
mnie? Jakie uwagi i zastrzeżenia są do tego sprawozdania? Pytam dlatego, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa będzie mnie po prostu o to pytała. Tak, ale ja byłam przesłuchiwana w ostatnim roku 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Szanowni Państwo Radni. Chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało 
jakie uwagi i zastrzeżenia są do sprawozdania? Jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków 
w stosunku do zaplanowanych? Tak, oczywiście. Chcę wiedzieć czy doszło do kwotowego naruszenie 
granic wydatków? Jeżeli tak to jakich?  
Kolejny Mówca 
Znaczy, ale to, znaczy to jest poza procedurą w ogóle. No Pani Przewodnicząca pyta nas o jakieś 
rzeczy. No radni wyrażają swoją akceptację, bądź nieakceptację w głosowaniu. To, że Pani była 
przesłuchiwana przez regionalną, tak?  
Kolejny Mówca 
W imieniu rady jako przewodnicząca, a nie w swoim własnym.  
Kolejny Mówca 
W imieniu rady, no to pewnie w tym celu, żeby Pani w imieniu rady powiedziała te rzeczy, które 
sobie tutaj dostrzega na dyskusji i dobrze jakby Pani tę jakby wolę radnych umiała wyrazić słowami. 
Natomiast radni wyrażają się w głosowaniu i zadawanie takich pytań jest nie na miejscu i nawet bym 
powiedział niestosowne.  
Kolejny Mówca 
Panie radny, uprzejmie proszę o nie zwracanie mi w ten sposób uwagi, ponieważ naprawdę 
przygotowałam się do tej właśnie sesji i wiem, że będę pytana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Chcę ustami, swoimi ustami przekazać stanowisko rady, oczywiście w głosowaniu również. Czy są 
jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nikt z Państwa 
nie chce zabrać głosu, wobec tego udzielam głosu Pani Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak i zarządzam 
głosowanie.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, ja jednak chciałabym wrócić do uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Obrachunkowej, nie Rozrachunkowej Panie radny Marcinie Etienne. Uzasadnienie dotyczące 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (...)  
Kolejny Mówca 
Ja to przeczytam Pani Burmistrz. Ja to mam w ręku, przeczytam to w odpowiednim momencie. A 
teraz (...)  
Kolejny Mówca 
Bo Pani powiedziała, że zarządzi zaraz głosowanie. Ja chciałbym, żeby mieszkańcy również [dźwięk 
niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Sprawozdaniem, a nie nad absolutorium.  
Kolejny Mówca 
Tak, ale sprawozdanie również dotyczy Pani Przewodnicząca właśnie tych kwot i (...) Dobrze. 
Szanowni Państwo. Jeśli to ja się odniosę ad vocem, bo ja kliknęłam ad vocem do wypowiedzi Pana 
Marcina Etienna. Bardzo bym prosiła, żeby Pan przestał atakować Panią Skarbnik za poprzednie 
kadencje. Jak Pan zostanie burmistrzem to będzie Pan naprawdę bardzo szczęśliwy jak będzie miał 



takiego pracownika rzetelnego i umiejącego pracować, a nie docieka Pan różnych innych rzeczy. Nie 
udzielił mi Pan wotum zaufania i właśnie dlatego były rozdzielone absolutorium, czyli sprawozdanie 
od wotum. Bo my jak byliśmy radnymi to było jedno absolutorium i właśnie były te wątpliwości co do 
jakości wykonywania uchwały budżetowej. To zostało ustawą rozdzielone Panie Marcinie i dobrze 
byłoby, gdyby Pan po prostu już nie mieszał przeszłości do tego co się dzieje teraz, bo to jest po 
prostu nieuczciwe w Pana wykonaniu. A Pan się powołuje na uczciwość i praworządność. To 
poprosiłabym o nieatakowanie mojego pracownika, czyli Pani Hanny Dąbrowskiej za poprzednią 
kadencję. Jeśli ma Pan zastrzeżenia to proszę do burmistrza, który jest Pana kolegą radnym. A jeszcze 
wykonanie 100% poszło nam wypłata diet radnym, jakby Pan Salwowski pytał co nam poszło w 
100%. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję Pani Burmistrz. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie (...)  
Kolejny Mówca 
Pani Przewodnicząca, można?  
Kolejny Mówca 
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Łomianki? I jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać? Tak, Pan radny Marcin Etienne ad vocem. Proszę 
tylko w stosunku w sprawie sprawozdania finansowego. Bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Tak. Nie no, ja tylko do Pani Burmistrz, bo Pani Burmistrz jakąś ma amnezję i nie wiem. Współpracuje 
Pani z tą samą osobą. Ja odnoszę się do tej samej osoby, która pracowała w poprzedniej kadencji i w 
tej kadencji, którą Pani wychwala, tak. No to ja tylko mówię, że można, taki daję przykład, żywy 
przykład, że takie zapisy można stosować, prawda? I takie manipulacje można stosować w 
sprawozdaniach i zapisy budżetowe, księgować takie zapisy. Doskonale Pani o tym wie. Powinna Pani 
kiwnąć głową, zakryć się, rzeczywiście. Wiem o tym, że takie rzeczy były. Prawda?  
Kolejny Mówca 
Bardzo Państwa proszę, w sprawie zatwierdzenia (...) Proszę Państwa, w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego rozmawiamy. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę Państwa, czy (...) 
Chwileczkę. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2021 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu? Bardzo proszę, bardzo proszę Panie radny, Proszę.  
Kolejny Mówca 
Znaczy przysłuchuję się temu Pani Burmistrz, się wykręca jak może przed pytaniami Pana Marcina. 
Natomiast przecież wy doskonale wiecie, że razem jeździliście za naszym autokarem, gdy jeździliśmy 
rzeczywiście po absolutorium na spotkanie radnych i świętowanie udzielenia absolutorium. Razem 
robiliście zdjęcia zza krzaków i zarówno Pan Marcin Etienne, Pani Żebrowska gdzieś tam się skradali. 
A teraz ten nie wie, ten pyta. No dajcie spokój, naprawdę. No to nie róbmy komedii, no.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, jeszcze została godzina do końca sesji. Bardzo proszę w temacie. Czy ktoś z Państwa 
radnych w temacie jeszcze chce zabrać głos? Zapytam jeszcze raz. Czy ktoś z Państwa radnych chce 
zabrać głos w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu? Nie widzę. Wobec wyczerpania listy mówców zamykam 
dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od 
głosu? Radny Grzegorz Bryk, radny Michał Naftyński, radna Joanna Zabłocka-Łudzeń, radna Maria 
Zalewska. Proszę Państwa, Michał Naftyński, naprawdę. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 7 
głosów za, 7 przeciw, 7 wstrzymujących się uchwała nie zapadła. Oznacza to, że uchwała po prostu 
nie zapadła. Rada nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021. 
Oznacza to, że uchwała nie zapadła. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy, dobrze? Żebyście Państwo 
mogli wyprostować nogi i napić się herbaty i proszę się nie rozchodzić. Uprzejmie proszę, została 



nam godzina czasu. 5 minut tylko. Jutro o 8.00 rano, jeżeli nie skończymy. Zaczniemy proszę Państwa 
od sprawdzenia kworum. Proszę bardzo o włączenie kworum. Proszę Państwa, proszę o włączenie 
przycisku kworum i potwierdzenie, że wróciliście Państwo na sesję celem procedowania nad 
projektami uchwał w kolejności. Kworum, tak. Proszę włączyć, proszę włączyć panel kworum w celu 
potwierdzenia obecności po przerwie. Szanowni Państwo Radni. Radni, którzy nie wrócą na salę 
obrad uznani zostaną za nieobecnych na LX sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. Radny Naftyński 
Michał? Radny Cezary Astrau. Radny Tomasz Dąbrowski. Radny Cezary Astrau. Czekamy na radnego 
Cezarego Astraua. Szanowni Państwo, stwierdzam kworum i wznawiam obrady. Na przerwie Pan 
Sekretarz Artur Gajowniczek poprosił mnie, żebym udzieliła głosu. Bardzo proszę Panie Sekretarzu 
tak króciutko, ponieważ została nam godzina.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Dziękuję Państwo Radni. Ja tylko króciutko. Jednym z 
elementów też funkcjonowania gminy jest, są wyniki kontroli zewnętrznych. Należy bardzo wnikliwie 
wyciągać z nich wnioski. W ubiegłym roku mieliśmy kontrolę zarówno Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie wyszły pozytywnie, dlatego to jest element 
też zarządczy i w tej chwili chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Burmistrz w imieniu 
pracowników, że zarządzanie i wyniki tych kontroli zewnętrznych wszystkie były pozytywne. Dziękuję 
bardzo Pani Burmistrz, [oklaski].  
Kolejny Mówca 
Paniom z obsługi technicznej bardzo proszę o wyłączenie klimatyzacji za moimi plecami. Bardzo 
proszę o wyłączenie klimatyzacji. Zamykam punkt 4. porządku obrad sesji. Przechodzimy do punktu 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok. Proszę Pana Janusza Skoniecznego, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Proszę.  
Kolejny Mówca 
Ja już go przedstawiłem. Czy jeszcze raz przedstawić?  
Kolejny Mówca 
Wtedy rozmawialiśmy o sprawozdaniu finansowym. Teraz rozmawiamy o absolutorium, dlatego tak 
bardzo Państwa prosiłam, żebyśmy tylko i wyłącznie w temacie.  
Kolejny Mówca 
To pokrótce, żeby już się nie powtarzać. Komisja Rewizyjna zagłosowała za uchwałą najpierw z 
wniosku o udzielenie absolutorium. Ta uchwała nie przeszła. Następnie zagłosowaliśmy uchwałę z 
treścią negatywną i ta uchwała przeszła.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Przeczytam teraz Państwu uchwałę Składu Orzekającego z 24 czerwca 2022 roku w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Łomianek (...) W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Łomianki za rok 
2022. Uchwała nr 3/2/5/2022 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
Przewodnicząca Karolina Aszkanewicz, Aszkiełowicz przepraszam. członkowie Agnieszka Szewc i 
Kamil Michalak negatywnie opiniują wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w 
sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrz Łomianek z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały i od tej uchwały służy odwołanie do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. 
Uzasadnienie. W dniu 10 czerwca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach o nieudzielenie absolutorium 
Burmistrz Łomianek z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Komisja Rewizyjna po 
zapoznaniu się z następującymi dokumentami, czyli sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i sprawozdaniem finansowym za 
2021 rok sformułowała wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek. W 
głosowaniu jawnym, w którym brało udział 4 członków komisji, w skład komisji wchodzi 5 osób. 
Wyniki głosowania były następujące. 2 głosy za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Obowiązki 



Komisji Rewizyjnej wynikają z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna 
opiniuje wykonanie budżetu Gminy Łomianki i występuje z wnioskiem do rady o udzielenie, bądź 
nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Z przywołanego przepisu wynika, że Komisja Rewizyjna ma ustawowy obowiązek 
wydania opinii o wykonaniu budżetu. Proces ten winien być poprzedzony wnikliwą, merytoryczną 
oceną wykonania poszczególnych pozycji budżetu. Komisja Rewizyjna opiniując wykonanie budżetu 
powinna pod uwagę wziąć wszystkie pozytywne i negatywne strony działania organu wykonawczego 
oraz zakres jego kompetencji. W tym miejscu należy wskazać, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Łomianki za 2021 rok. Dochody budżetu zrealizowane w wysokości 225063469,89 zł, co stanowi 
104,58% planu dochodu bieżącego, stanowiły 104,57 planu. Zaś dochody majątkowe zrealizowano w 
104,94% planowanej kwoty. Dochody ze sprzedaży majątku wykonania w 100,40%. Wydatki ogółem 
zrealizowane w kwocie 215725161,10 zł, co stanowi 93,25% uchwalonego planu. Wydatki bieżące 
wykonano w 94,15%. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 89,09% po zmianach. Podkreślić 
należy, że skład orzekający ocenia wykonanie budżetu na podstawie kryterium zgodności z prawem 
w oparciu o dokumenty sporządzone przez organ wykonawczy. Natomiast Komisja Rewizyjna może 
wypowiedzieć się z uwzględnieniem także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności 
posiadając dostęp do dokumentów źródłowych. W uzasadnieniu do wniosku o nieudzielenie 
absolutorium wskazano następujące nieprawidłowości. Cytat. Wskaźniki realizacji zdaniem Komisji 
Rewizyjnej nie są zadowalające. Budżet w 2021 roku podobnie jak w poprzednich latach był 
niedoszacowany, co poskutkowało zmarnowaniem, zmarnowanymi szansami na realizację 
dodatkowych inwestycji. Tak częste zmiany sugerują, że budżet jest tworzony w sposób chaotyczny i 
nieprzemyślany. Zbyt wiele zadań zostało zrealizowanych na poziomie 0. Komisja pragnie szczególnie 
podkreślić tu strategiczną dla Łomianek inwestycję budowy szkoły podstawowej w Łomiankach 
Dolnych. Należy zaznaczyć, że każde opóźnienie tej inwestycji zwiększa niebezpieczeństwo 
konieczności zwrotu działki uzyskanej na cele oświatowe. Inna kluczowa inwestycja 2019/06. 
Budowa szkoły podstawowej w Sadowej została znacznie opóźniona, a wykonawca do dnia 
dzisiejszego nie poniósł konsekwencji. Koniec cytatu. W dalszej części uzasadnienia komisja w sposób 
ogólny odniosła się do działań burmistrza wskazując na opieszałość przy realizacji zadań sprzed wielu 
lat oraz realizację swoich celów politycznych kierując siły i środki do zadań podjętych bez 
wcześniejszych konsultacji z radnymi. Końcowo komisja zaprezentowała wprowadzenie oraz 
późniejszą zmianę 1 zadania pod nazwą przebudowa ulicy Sierakowskiej na odcinku od ulicy 
Warszawskiej do Opaski ulicy Kolejowej zaproponowaną przez Burmistrz Łomianek, która finalnie 
została zaakceptowana przez organ stanowiący, czego wyrazem było podjęcie uchwały obejmującej 
przedmiotową zmianę. Skład orzekający zauważa, że w przypadku wniosku o nieudzielenie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu powinno się wskazać konkretne zarzuty obrazujące 
nieprawidłowości w wykonaniu uchwalonego przez organ stanowiący budżetu. Przy czym każdy 
zarzut postawiony organowi wykonawczemu musi być precyzyjny oraz wskazywać naruszony przepis 
prawa. Przy ocenie realizacji wydatków konieczna jest analiza konkretnych niezrealizowanych zadań 
oraz rozwiązanie czy ich niewykonanie nastąpiły z winy burmistrza, wskazanie. Czyli wykonanie 
nastąpiły z winy burmistrza czy też na przeszkodzie stanęły czynniki obiektywne? W szczególności 
zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie planowania. Na te pytania powinna znaleźć 
odpowiedź rada przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium. Należy mieć również na uwadze, 
iż na etapie planowania uchwały budżetowej nie są możliwe do przewidzenia wszystkie stany 
wymagane sfinansowania z budżetu, jak również wszystkie okoliczności związane z realizacją 
przewidzianych w budżecie zadań. Komisja Rewizyjna nie dokonała jednoznacznej oceny w tym 
zakresie. Podkreślenia wymaga, iż dołączone do wniosku uzasadnienie powinno pozostać logiczne w 
związku z tezą wniosku i odnieść się wyłącznie do wykonania budżetu za 2021 rok na podstawie 
przedłożonych przez organ wykonawczy sprawozdań z wykonania budżetu. Zaś sformułowanie we 
wniosku oceny powinny być uzasadnione faktami odnoszącymi się do wykonania budżetu. Analiza 
przedmiotowego wniosku nie wykazuje wystarczających przesłanek do uznania, że Komisja 



Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej i dostatecznie udokumentowanej oceny całokształtu stopnia 
wykonania budżetu. Wskazane w opiniowanym dokumencie nieprawidłowości w ocenie składu 
orzekającego nie mogą stanowić podstawy do sformułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium. 
Nadto skład orzekający zauważa, że ani z treści wniosku, ani z przekazanego protokołu nie wynika, 
aby komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy, do czego zobowiązuje 
art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Końcowo skład 
orzekający podkreśla, iż instytucja, absolutorium, instytucji absolutorium nie wolno łączyć z 
jakimkolwiek inną oceną działalności organu wykonawczego jak tylko z tą, która jest powiązana 
bezpośrednio z wykonaniem budżetu gminy. Oznacza to, że o udzielenie lub odmowa udzielenia 
absolutorium decyduje wykonanie budżetu w zakresie kwotowym. Inaczej rzecz ujmując decydujące 
znaczenie ma to czy doszło do kwotowego naruszenia granic wydatku i to z gminy organu 
wykonawczego, czyli burmistrza? Przy rozstrzygnięciu absolutorium należy mieć na względzie treść 
cytowanego art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Reasumując absolutorium udzielone jest 
z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i jako instytucja prawa finansowego nie 
może służyć ocenie działalności organu wykonawczego na innej płaszczyźnie. Mając na uwadze 
ustalony stan faktyczny i prawny Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił jak w sentencji. Podpisała Karolina Aszkiełowicz, Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie, dnia 24 czerwca 2022 roku. Otwieram listę mówców Szanowni Państwo. Proszę zgłosić 
się do dyskusji. Kto z Państwa chciałby zabrać głos przy uchwale w sprawie udzielenia burmistrzowi 
absolutorium? Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Nie widzę chętnych. Szanowni Państwo, 
wobec braku chętnych do zabrania głosu zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za 
przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2021 rok? Kto jest za? Kto 
jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Radny Piotr Bartoszewski, radny Tomasz Dąbrowski, radna 
Maria Zalewska. Bardzo proszę o głosowania. Maria Zalewska. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w 
wyniku głosowania 7 głosów za, 10 przeciw, 4 wstrzymujące się rada nie podjęła uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Oznacza to 
proszę Państwa, że uchwała nie została podjęta. W tej sytuacji, żeby wypełnić obowiązek ustawowy 
wynikający z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium za 2021 rok. Kto jest za przyjęciem tak brzmiącej 
uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę Państwa, to jest 
samodzielne głosowanie. Naprawdę. To w takim razie bardzo proszę przynajmniej robić to 
dyskretnie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 10 głosów za, 7 głosów przeciw, 4 wstrzymujące się 
rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia. Moment, bo to jest bezwzględną większością głosów. 
Nie, tak nie. Jest to proszę Państwa uchwałę absolutoryjną podejmuje się bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady. Wobec tego, żeby za nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium 
musiałoby zagłosować 11 osób, żeby uchwała o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium była 
skuteczna. Czyli uchwała nie została podjęta. Zamykam punkt 5. porządku obrad. Przechodzimy do 
punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Do Przewodniczącej Rady Miejskiej wpłynął wniosek klubu KWW Tomasza 
Dąbrowskiego o odwołanie radnego Krzysztofa Wawra z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej. W oryginale wniosek podpisało 4 radnych. Proszę Pana Cezarego Astraua o uzasadnienie 
wniosku i odczytanie projektu uchwały w sprawie odwołania ewentualnego radnego.  
Kolejny Mówca 
My jako radni klubu KWW Tomasza Dąbrowskiego oceniamy pracę Pana Wiceprzewodniczącego 
dość negatywnie i Uważamy, że stracił zaufanie i nie tylko w naszych, w naszej opinii. Ale w opinii 
większości Rady Miejskiej. No, ale to się okaże po głosowaniu. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jakie zarzuty są? Może 
warto by o tym powiedzieć, jeżeli mamy podjąć? Tak, oczywiście. Zapraszam Państwa wszystkich.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo. Ja uważam, że po prostu zarówno Pani Przewodnicząca, jak i Pan 



Przewodniczący, jeśli są wątpliwości powinni oddać się do dyspozycji i sprawdzić w głosowaniu 
tajnym czy rzeczywiście nadal mają poparcie radnych. To nie jest kwestia zarzutów, tylko pytania czy 
radni nadal popierają taką kandydaturę. Więc moim zdaniem to nie jest kwestia, że budujemy 
zarzuty, sprawdźmy. Jeśli dalej będzie zaufanie to Wiceprzewodniczący Wawer dostanie większość i 
będziemy dalej funkcjonować. Jeśli to zaufanie stracił to zostanie odwołany, więc jak gdyby to jest 
absolutnie naturalna, bo możemy równie dobrze powiedzieć, że to jest wniosek o wotum zaufania 
dla przewodniczącego. Uzyska albo nie uzyska. Dobrze.  
Kolejny Mówca 
Nie ma takiej instytucji Panie radny jak wotum zaufania. No pracujemy na podstawie [dźwięk 
niesłyszalny] statutu oraz ustawy ustrojowe, która się nazywa ustawa o samorządzie gminy. Bardzo 
proszę Pan Marcin. Proszę Pan Marcin Etienne.  
Kolejny Mówca 
Chciałem od tego zacząć, że rzeczywiście nie ma takiej instytucji jak wotum zaufania do 
wiceprzewodniczącego czy do przewodniczącego. Jest procedura odwołująca. Natomiast ja bym 
bardzo chętnie poznał jakie są zarzuty wobec wiceprzewodniczącego? Bo wydaje mi się, że chodzi 
tutaj o ostatnią sesję, która została zamknięta. A następnie rozłączono wszystkich radnych i radni nie 
mogli dokończyć dyskusji. Natomiast jest to moim zdaniem powód do tego, żeby pogrozić Panu 
Wiceprzewodniczącemu oby tak więcej nie robił. Natomiast nie jest to powód, żeby rujnować tutaj 
skład w jakiś sposób personalny i funkcyjny Rady Miejskiej. Robić zamieszanie i kolejny raz 
wymieniać przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego. Nie służy to ani powadze rady, ani i w 
ogóle nie wiem czemu to służy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Tak, 
Pan radny Michał Naftyński, proszę.  
Kolejny Mówca 
Proszę Państwa, ja się jeszcze odniosę do paru rzeczy, które dzisiaj padły. Żyjemy w XXI wieku. 
Wydaje się, że do modelowania spotkań, do prowadzenia tego typu rzeczy jak chociażby dyskusje 
online, czyli posiedzenia, które odbywają się w trybie zdalnym potrzebne są podstawowe 
kompetencje. Ja uważam, że szkoda, że takich szkoleń się nie prowadzi. Dzisiaj Pani Burmistrz na 
przykład powiedziała taką rzecz, że jeśli są sesje online to nie można wyłączyć tam nagrywania. Pani 
Burmistrz nie ma pojęcia po prostu jak się obsługuje ZOOM-a i nigdy nie pracowała. Zawsze za to 
robi ktoś inny. No niestety jest inaczej, tak? Bo w tej sytuacji, o której mówimy wystarczyłoby, żeby 
zostawiono nas na tym ZOOM-e. Oddano jednemu z nas moderację i ktoś sobie może wyjść i może 
wyłączyć nagrywanie. My dalej możemy dyskutować. Nie ma żadnych różnic. Trzeba znać po prostu 
podstawy obsługi takiego programowania. Jeśli ani Pani Burmistrz nie zna takiej obsługi, ani Pani 
Wiceprzewodnicząca, ani Pan Wiceprzewodnicząca, ani Pani Przewodnicząca nie znacie tej obsługi 
tego programu, ale chwileczkę. Ja skończę moją myśl. Proszę mi nie przerywać, bo to jest 
niegrzeczne. Moim (...) To jest w temacie. Państwo nie macie bazowej kompetencji do obsługi tego 
programu, Państwo uciekacie od moderowania sesji, które są online, bo nie umiecie tego robić i to 
jest zarzut największy. Już nie abstrahując od tego, że bardzo często, no to jakie są prowadzone sesje 
to też urąga w ogóle sztuce moderowania spotkań. Więc to jest główny zarzut i w takiej sytuacji 
moim zdaniem sensowne jest sprawdzenie czy nadal rada jest zadowolona z takiego sposobu 
prowadzenia spotkań? Ja uważam, że Pani Przewodnicząca też takiej procedurze powinna podlegać. 
Zobaczymy czy uda mi się zebrać odpowiednią ilość głosów. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Proszę uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie uchwały o 
odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach? Nie widzę proszę Państwa 
chętnych do zabrania głosu. Więc zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, odwołanie 
Wiceprzewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w 
głosowaniu tajnym. W tym celu należy spośród radnych powołać Komisję Skrutacyjną, która 
następnie sporządzi protokół z głosowania. Proszę o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
Proszę Państwa, pół godziny zostało. Proszę o kand (...) Kto zgłosi kandydatów? Ja proponuję Panią 
Magdalenę Cłapińską, która zawsze doskonale prowadziła takie.  



Kolejny Mówca 
Ja proponuję wnioskodawców może w tej sytuacji.  
Kolejny Mówca 
Ale wnioskodawców wszystkich, no z jednego klubu to może niekoniecznie. Proszę bardzo. 
Wnioskodawcy, proponuję (...)  
Kolejny Mówca 
To ja poproszę, ja proponuję w takim razie W tym przypadku radnego Marcina Etienne.  
Kolejny Mówca 
Dobrze. Jeszcze dwóch poproszę, zaraz będę Państwa pytała czy wyrażają zgodę. Proszę Państwa, 
bardzo proszę.  
Kolejny Mówca 
Zgłaszam kandydaturę kolegi Mateusza Krogulca.  
Kolejny Mówca 
Krogulec. I jeszcze jedno proszę. Ja zgłaszam Pana Astrau. Może Pan, tylko odmawia, tak? Może Pan. 
Może Pan. Pytanie czy odmówi? Dobrze, Pan Astrau. Wobec tego zapytam czy Pan Marcin Etienne 
wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo za zaufanie. Wyrażam zgodę.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Pan radny Krogulec. Czy wyraża zgodę na pracę w komisji?  
Kolejny Mówca 
Wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan radny Cezary Astrau, czy wyraża zgodę na (...)  
Kolejny Mówca 
Tak, wyrażam.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną, żeby tak po cichutku się ukonstytuowała i 
wybrała przewodniczącego. Nie będę tutaj ogłaszała 5 minut przerwy, ponieważ się rozejdziecie 
Państwo radni, a czas nas. Proszę? No to jest właśnie i co? Proszę?  
Kolejny Mówca 
Pani Przewodnicząca, możemy w międzyczasie uchwałę jakąś obradować już czy nie? No następną. 
No dobra.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo. Tu jest taka uwaga, bo właściwie czas szybciutko, już jest godzina późna. 
Jesteśmy zmęczeni. Została powołana, zostali, radni zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej, wyrazili 
zgodę. Ale musimy podjąć uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Tylko formalność, dobrze? 
Szybciutko proszę o głosowanie. Dziękuję radnym, że się, tak. Dobrze. Wobec tego bardzo proszę o 
szybciutko o uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto 
się wstrzymał od głosu? Radny Bartoszewski, radny Bartoszewski Piotrak. Jak cieszy tak na zielone jak 
wszyscy radni zgodnie głosują to bardzo miło. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 21 głosów za, 
0przeciw, 0 wstrzymujących się rada wybrała Komisję Skrutacyjną i już Komisja Skrutacyjna 
poinformowała mnie, że przewodniczącym tej komisji jest radny Marcin Etienne. Przystępujemy do 
rozdawania kart do głosowania. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o 
odczytanie lub poinformowanie o zasadach głosowania.  
Kolejny Mówca 
Szanowni Państwo, przeczytam zasady ważności głosu odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej. Po pierwsze głosując za odwołaniem stawia się znak X w kratce pod słowem za, głosując 
przeciwko odwołaniu stawia się znak X w kratce pod słowem przeciwko. Pozostawienie znaku X w 
obu kratkach lub niepozostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Punkt 2, 
wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia. W tym również i znak X postawiony przez radnego poza 
przeznaczoną na to rubryką traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu. 
Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie rubryki, w szczególności jej zamazanie 



powoduje nieważność głosu. Punkt 3, głosowanie odbywa się w ten sposób, iż Komisja Skrutacyjna 
wyczytuje w kolejności alfabetycznej radnych, którzy podchodzą do urny i w obecności Komisji 
Skrutacyjnej wrzucają opieczętowane przez komisję karty do głosowania do urny. Karty wyjęte z urny 
nieopatrzone pieczęcią Rady Miejskiej w Łomiankach są kartami nieważnymi. Punkt 4, odwołanie 
wiceprzewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady. Przeczytam skład rady jeszcze, punkt. Pan Cezary Astrau, Pan Piotr 
Bartoszewski, Pan Grzegorz Bryk, Pani Magdalena Cłapińska, Pan Tomasz Dąbrowski, Pan Tomasz 
Henryk Dąbrowski, Pan Marcin Etienne, Pani Agnieszka Gawron-Smater, Pan Maciej Wroniewski, Pan 
Mateusz Krogulec, Pan Grzegorz Lenart, Pan Michał Naftyński, Pani Mariola Niecikowska, Pani Maria 
Pszczółkowska, Pan Adam Salwowski, Pan Jerzy Serzysko, Pan Janusz Skonieczny, Pan Krzysztof 
Wawer, Pani Joanna Zabłocka-Łudzeń, Pani Maria Zalewska, Pani Agnieszka Zdunek. Szanowni 
Państwo. Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 czerwca 2022 roku z obliczenia głosów oddanych w 
głosowaniu w sprawie o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach 
sporządzony na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej Marcin Etienne, członek Komisji Skrutacyjnej Cezary Astrau, członek Komisji 
Skrutacyjnej Mateusz Krogulec po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza co następuje. Liczba 
radnych Rady Miejskiej w Łomiankach obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. 
Głosowanie dotyczyło odwołania radnego Krzysztofa Wawra z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Minimalna liczba głosów konieczna do ważnego odwołania 
Wiceprzewodniczącego Rady wynosi 11. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. 
Liczba kart wyjętych z urny 21. Gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym 
wydano karty do głosowania komisja podaje w protokole przypuszczalną tezę tej niezgodności. Nie 
było czegoś takiego. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 1, liczba głosów ważnych 
20. Liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem wiceprzewodniczącego rady 10. Liczba głosów 
ważnych oddanych przeciw odwołaniu wiceprzewodniczącego rady 10. Na tym protokół zakończono 
i podpisano, [oklaski]. Podpisy złożyli Marcin Etienne, Cezary Astrau, Mateusz Krogulec. Dziękuję 
bardzo.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 
10 głosów za, 10 przeciw uchwała nie została podjęta. Szanowni Państwo, widzę wniosek formalny? 
Radny Piotr Bartoszewski, tak?  
Kolejny Mówca 
Tak Szanowni Państwo. Uprzedzając fakt tego, że zbliża się 21.00, a Pani Przewodnicząca 
zapowiedziała, że o 21.00 skończy, przerwie sesję, gdy będzie w trakcie. Wiemy, że to wynika tak jak 
tu rozmawialiśmy w trakcie z tego, że pracownicy muszą gdzieś tam przerwę. To wynika z prawa 
pracy. Nie może ich tutaj być w tym momencie i to co, to jaki mam wniosek formalny? Mianowicie 
taki, żeby zdjąć z porządku obrad pozostałe uchwały, które zostały, czyli uchwałę dotyczącą 
ustanowienia Miejsca Pamięci Narodowej, uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej i 
uchwałę dotyczącą budżetu, żeby to zdjąć. A zostawić wolne wnioski, bo do wolnych wniosków nie 
jest nam tu potrzebna obsługa techniczna. Pracownicy mogą zamknąć wtedy eSesję, a my możemy, 
tak przynajmniej Pani Przewodniczącej zaproponowałem wtedy tą sesję przedłużyć tyle ile będzie 
potrzeba na wyczerpanie wolnych wniosków. Więc proszę o przegłosowanie zdjęcia tych pozostałych 
uchwał z porządku obrad.  
Kolejny Mówca 
Dziękuję. Jeszcze wniosek formalny radny Naftyński. Tak? Przepraszam.  
Kolejny Mówca 
Bo dostałem tutaj informację, że muszą być pracownicy jednak mimo wszystko. Tak? No to mój 
wniosek Muszę zmodyfikować w takim razie. Nawet, gdybyśmy, gdybym tego wniosku nie złożył. No 
to niestety wolnych wniosków też nie byłoby, bo o 21.00 Pani Przewodnicząca przerwie tą sesję, 
więc składam wniosek o zdjęcie wszystkiego co zostało z porządku obrad w takim razie.  



Kolejny Mówca 
Bo będzie nieważna cała [dźwięk niesłyszalny].  
Kolejny Mówca 
Przerwy nie możemy, przerwy (...) Przerwa nie jest rozwiązaniem dobrym dla wielu z nas, którzy 
mają jutro różne obowiązki od rana. Zdjęliśmy tyle rzeczy z porządku obrad, żeby to wszystko się 
odbyło w kolejnej sesji. Gdybyśmy wiedzieli, że się nie skończy do 21.00 być może należałoby to 
inaczej zrobić. Natomiast dla mnie w ogóle absurdem jest to, że pracownicy nie mogą być 
wynagradzani w jakiś sposób odpowiedni do tego ile czasu tutaj spędzają, bo powinni, no normalnie 
czas spędzić i mieć za to taki ekwiwalent wysoki, żeby byli z tego tytułu zadowoleni. Ale nie wiem jak 
to jest rozliczane. Natomiast to budzi moje podejrzenia dość poważne, bo za poprzednich kadencji 
było tak, że można było siedzieć do 12.00, 1.00 i wszyscy byli z tego powodu szczęśliwi. No, a teraz są 
jakieś problemy widocznie tam gdzieś wewnątrz u Pani Burmistrz w gabinecie. Więc wnoszę o to, 
żeby wszystko zdjęć z porządku obrad. Dziękuję.  
Kolejny Mówca 
Czyli wniosek formalny radnego Piotra Bartoszewskiego zdjąć z porządku obrad wszystkie pozostałe. 
Dobrze, dziękuję. Radny Michał Naftyński wniosek (...) Wycofuje. Bardzo proszę o przygotowanie 
głosowania. Tak, proszę o przygotowanie głosowania. Panie radny, wniosek jest przygotowywany, 
zaraz będziemy głosować. Przygotowane jest głosowanie? Proszę otworzyć panel do głosowania. Kto 
z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Kto jest za? Kto 
jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Radny Jerzy Serzysko. Szanowni Państwo, stwierdzam, że 
w wyniku głosowania 13 głosów za, 7 przeciw, 1 głos wstrzymujący się rada przyjęła wniosek o 
zdjęcie z porządku obrad punktu 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Szanowni Państwo, no cóż. Wobec 
wyczerpania porządku obrad (...) Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LX sesję Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. No kiedy następna ktoś z Państwa 
zapytał? Wydaje mi się, nie wiem, że Pani Burmistrz złoży wniosek o zwołanie sesji i jeżeli go złoży na 
przykład to będzie na 7 dni od złożenia wniosku i zwołamy sesję w lipcu. Chyba, że Pani Burmistrz nie 
złoży takiego wniosku. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu za tę radę dla Pana z Grecji.  
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