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Dotyczy sprawy przejęcia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach

Szanowni Państwo Radni,
sprawa przejęcia przez Łomianki liceum ogólnokształcącego oraz działki w Łomiankach Dolnych ma
fundamentalne znaczenie dla określenia sposobu, w jaki władze Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizują
idee samorządności, także w stosunku do mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki.
Wobec decyzji Rady Miejskiej w Łomiankach o zaakceptowaniu porozumienia z powiatem w tej sprawie, jako
radni, którzy wobec braku innych możliwości zdecydowali się poprzeć zaproponowane porozumienie, choć
przy jego omawianiu zabrakło wielu ważnych informacji, zwracamy się do wszystkich Państwa (i do każdego
z osobna), o przekazanie społeczności Łomianek odpowiedzi na poniższe, bardzo konkretne pytania:
1. Dlaczego w konsekwencji projektu porozumienia Powiat Warszawski Zachodni ma zostać całkowicie
zwolniony z jakiegokolwiek choćby współfinansowania szkół ponadpodstawowych w naszej gminie
skoro jest to ustawowy obowiązek powiatu (Art. 8 ust. 16 Prawo oświatowe, Dz.U.2020.910 t.j. z dnia
22.05.2020)?

2. Jakimi kwotami Powiat Warszawski Zachodni finansował w latach 2010-2020 lub dofinansowywał
ponad subwencję oświatową szkoły ponadpodstawowe w innych częściach powiatu? Dlaczego tylko
w gminie Łomianki władze powiatu zamierzają sprowadzić udział ten do zera?
3. Czy po przejęciu liceum przez Łomianki, w przypadku gdyby do tej szkoły (bądź w przyszłości do innych
szkół ponadpodstawowych) uczęszczali uczniowie z innych gmin naszego powiatu, Powiat Warszawski
Zachodni ma zamiar, w jakikolwiek sposób, rekompensować Łomiankom ponoszone w związku z tym
koszty?
4. Łomianki stoją obecnie przed koniecznością znacznych inwestycji, w celu rozbudowy i poprawy
infrastruktury swoich szkół. W tym także liceum. Robimy to zresztą wielkim wysiłkiem od kilku
kadencji. Publiczne szkoły ponadpodstawowe w Błoniu i Ożarowie Mazowieckim nie powstały tylko za
środki lokalne. Zbudowano je wykorzystując fundusze państwowe. Czy Powiat Warszawski Zachodni
widzi jakąkolwiek możliwość wsparcia inwestycji w Łomiankach? Czy gdziekolwiek w powiecie
w ostatnich 10 latach inwestycje oświatowe były finansowane lub współfinansowane przez Powiat
Warszawski Zachodni oraz czy powiat przewiduje taką możliwość w przyszłości?
5. Jaką część wydatków Powiatu Warszawskiego Zachodniego (nie wliczając w to wydatków
oświatowych) stanowiły w latach 2010-2020 wydatki na przedsięwzięcia z terenu Miasta i Gminy
Łomianki?
6. Dlaczego Powiat Warszawski Zachodni „konkurował” z gminą Łomianki w bezpłatnym przejęciu
publicznej działki położonej w naszej gminie? Dlaczego w konsekwencji bezpłatnego jej przejęcia przez
Powiat Warszawski Zachodni grunt ten stał się elementem negocjacji w sprawie przejęcia liceum?
Dlaczego powiat zażądał następnie za tę działkę blisko 8 mln zł?
Usiłowaliśmy otrzymać odpowiedzi na powyższe pytania w toku procedowania nad uchwałą w Radzie
Miejskiej, lecz ich nie uzyskaliśmy. Pozostajemy z nadzieją na wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych
z podpisanym przez PWZ i Łomianki porozumieniem. Informacjami tymi zamierzamy podzielić się ze
społecznością Łomianek.
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