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Pani 

         Agnieszka Zdunek 
           
         Radna Rady Miejskiej 
         w Łomiankach 
 
 
Szanowna Pani Radna, 
 
w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 3 października 2022 roku, przekazuję listę 
złożonych projektów do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w 2023 roku  
z uzasadnieniami. Informuję, że wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o odrzuceniu 
ich projektu oraz dostali informację o powodzie odrzucenia projektu. Procedura jest 
przejrzysta i zawarta w regulaminie Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego. 
 
 
Lp. Nazwa projektu Uzasadnienie lub informacja o weryfikacji 

formalno - prawnej 
1 Skate park Wersja robocza, autor nie złożył projektu 
2 Budka z książkami na placu zabaw w 

Kiełpinie 
 

3 Stacja naprawy rowerów na placu 
zabaw w Kiełpinie 

Szanowny Panie, informuję, że projekt jest 
zlokalizowany na terenie placu zabaw  
w Kiełpinie. Ograniczenie stanowi jednak 
brak możliwości zmiany usytuowania 
wiaty rowerowej i ławki solarnej na 
terenie placu zabaw, których zakup  
i montaż były finansowane ze środków 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2019. Zadanie 
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pozostaje obecnie w okresie trwałości. 
Dodatkowo nie uwzględniono kosztów 
utrzymania i konserwacji stacji naprawy 
rowerów. 

4 Budowa oświetlenia ulicy Kościelna 
Droga w Łomiankach Dolnych 

 

5 Rowery towarowe (cargo) do 
wypożyczenia 

Szanowny Panie, informuję, że namiot 
lodowiska jest w okresie trwałości do 
2027 r. W tym czasie nie ma możliwości 
zmiany przeznaczenia, wynajmowania 
oraz czerpania korzyści. 

6 Większy skatepark Szanowny Panie, informuję, że lokalizacja 
skateparku jest wysoce niezgodna z MPZP 
z uwagi na udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej. Przeszkodą jest też 
istniejąca zieleń (głównie drzewa) na 
terenie tych działek. 

7 Jestem kobietą - dbam o siebie  
8 Zajęcia ruchowe dla seniorów i 

młodzieży. 
Szanowny Panie, informuję, że  
w projekcie brakuje informacji o osobie 
prowadzącej zajęcia. Projekt miałby 
charakter komercyjny ze względu na 
prywatny klub fitness. Kwota na akcje 
promocje jest zaniżona. Okres wakacyjny, 
to okres, kiedy zainteresowanie klubem 
fitness jest bardzo niskie. W tym czasie 
proponujemy mieszkańcom szereg 
aktywności na świeżym powietrzu. 
Większość NGO na naszym terenie 
zawiesza swoje cykliczne zajęcia ze 
względu na brak zainteresowania i niską 
frekwencję. 

9 Rekultywacja jeziora Pawłowskiego Wersja robocza, autor nie złożył projektu 
10 Lustro drogowe na zbiegu Wiślanej 

i Warszawskiej 
Wersja robocza, autor nie złożył projektu 

11 Wykonanie projektu nowej strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą 
dla młodzieży. 

Szanowny Panie 
zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu 
Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego na rok 2023 
"Beneficjentem projektu realizowanego w 
ramach ŁMP 2023 nie może być podmiot, 
który jest finansowany lub 
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współfinansowany z budżetu Gminy 
Łomianki w innym trybie." 

12 Poprawa bezpieczeństwa i jakości 
życia mieszkańców Sołectwa 
Dziekanów Leśny. 

Szanowny Panie, informuję, że większość 
dróg znajduje się na zbyt wąskich 
działkach, by można było zamontować 
ławki. Niedoszacowane koszty 
doświetlenia ciągów 
komunikacyjnych/przejść dla pieszych. 

13 "DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II 
EDYCJA 

 

14 AKADEMIA KOBIET - Cykl 28 spotkań  
15 Lipowa siłownia - rozbudowa Szanowny Panie, informuję, że na terenie 

jest bardzo mało miejsca do 
wprowadzenia wnioskowanych urządzeń 
bez modyfikacji istniejącego układu 
urządzeń. 

16 BEZPŁATNE lekcje tenisa  
17 ok 2 Projekt usunięty przez autora projektu 
18 Bowl do jazdy na deskorolkach, 

hulajnogach, BMX-ach i rolkach 
Wersja robocza, autor nie złożył projektu 

19 PLASTUSIOWA ŁAWECZKA – pomnik-
ławeczka z Marią Kownacką  
i Plastusiem 

 

20 ok Projekt usunięty przez autora projektu 
21 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 

przy ulicy Armii Poznań 
Szanowny Panie, informuję, że w ramach 
poprawy bezpieczeństwa Urząd zleci 
projekt stałej organizacji ruchu i po 
zaakceptowaniu przez Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, jako organu 
zarządzającego ruchem, będzie mógł 
oszacować koszty i lokalizacje progów 
zwalniających. 

22 Montaż systemów klimatyzacji  
w Szkole Podstawowej nr 2  
w Łomiankach – Dąbrowie Leśnej 

Szanowna Pani 
zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu 
Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego na rok 2023 
"Beneficjentem projektu realizowanego  
w ramach ŁMP 2023 nie może być 
podmiot, który jest finansowany lub 
współfinansowany z budżetu Gminy 
Łomianki w innym trybie." 
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23 Skatepark Dąbrowa Szanowna Pani, 
koszt realizacji projektu przekracza 
maksymalny, zaplanowany w regulaminie 
Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego 2023 budżet, tj. 1 mln 
zł. Na liście poparcia dla projektu brakuje 
wymaganej liczby podpisów mieszkańców 
popierających Pani projekt. Z załączonych 
dokumentów wynika, że projekt poparło 
tylko 9 osób z wymaganych minimum 20. 
Zgodnie z par. 2, ust. 8 lit b Zarządzenia nr 
WAO.0050.109.2022 projekt powinien 
być poparty podpisami co najmniej 20 
mieszkańców gminy Łomianki. 

24 Razem. Cykl warsztatów rozwojowych, 
wspierających i budujących dla całej 
rodziny. Pogłębianie relacji, bliskość 
przyrody, odkrywanie siebie oraz 
wspól 

Szanowna Pani, 
do zgłoszonego projektu nie załączono 
listy poparcia. Zgodnie z par 2 ust 8 lit b 
Zarządzenia nr WAO.0050.109.2022 
projekt powinien być poparty podpisami 
co najmniej 20 mieszkańców gminy 
Łomianki. 

25 ZAKUP I MONTAŻ SZAFEK/SKRYTEK 
DLA UCZNIÓW SP2 W ŁOMIANKACH-
DĄBROWA LEŚNA 

Szanowna Pani 
zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu 
Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego na rok 2023 
"Beneficjentem projektu realizowanego w 
ramach ŁMP 2023 nie może być podmiot, 
który jest finansowany lub 
współfinansowany z budżetu Gminy 
Łomianki w innym trybie." 
Na liście poparcia dla projektu brakuje 
wymaganej liczby podpisów mieszkańców 
popierających Pani projekt. Z załączonych 
dokumentów wynika, że projekt poparło 
tylko 18 osób z wymaganych minimum 20. 
Zgodnie z par. 2 ust. 8 lit b Regulaminu 
Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego na rok 2023 projekt 
powinien być poparty podpisami co 
najmniej 20 mieszkańców gminy 
Łomianki. 

26 Bujane ławki dla rodziców na placu Autor nie poprawił projektu. 
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zabaw w Kiełpinie (2 szt.) 
27 SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym 

ciele zdrowy duch! 
 

28 LEŚNE PRZYGODY - RODZINNE 
SPOTKANIA PRZYRODNICZE 

 

29 Wykonanie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Sadowej 

Szanowna Pani, informuję, że projekt nie 
może być zrealizowany. Teren należy do 
szkoły. Zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu 
Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego na rok 2023 
"Beneficjentem projektu realizowanego w 
ramach ŁMP 2023 nie może być podmiot, 
który jest finansowany lub 
współfinansowany z budżetu Gminy 
Łomianki w innym trybie." 

30 Album o najładniejszych budynkach i 
budowlach w Łomiankach 

Szanowny Panie, 
do zgłoszonego projektu nie załączono 
listy poparcia. Zgodnie z par. 2 ust. 8 lit b 
Zarządzenia nr WAO.0050.109.2022 
projekt powinien być poparty podpisami 
co najmniej 20 mieszkańców gminy 
Łomianki. 

31 Pływająca ekowyspa na Jeziorze 
Fabrycznym 

 

32 CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ  
33 Zajęcia tematyczne i warsztaty dla 

dzieci i seniorów poszerzone o naukę 
tańca lub zajęcia ruchowe 

 

34 MOBILNE CENTRUM POMOCY- JAK 
MOGĘ TO POMOGĘ 

Szanowny Panie 
do zgłoszonego projektu nie załączono 
listy poparcia. Zgodnie z par. 2 ust. 8 lit b 
Regulaminu Łomiankowskiego 
Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 
2023 projekt powinien być poparty 
podpisami co najmniej 20 mieszkańców 
gminy Łomianki. 

35 Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt.  
36 Hotele dla dzikich zapylaczy  
37 Historia Łączy Pokolenia Szanowny Panie 

projekt został złożony po terminie 
określonym w par. 2 ust. 1 regulaminu 
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Łomiankowskiego Mechanizmu 
Partycypacyjnego na rok 2023. Projekty 
do zrealizowania w ramach ŁMP 2023 
można było zgłaszać w terminie od 16 
maja do 14 czerwca 2022 roku. 

38 Park kieszonkowy z funkcją organizacji 
wystaw plenerowych (obok sklepu 
Lidl) 

 

 
 
 

Z poważaniem 
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