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Łomianki, dnia 20 lutego 2020 roku

PanAdam Salwowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) wnoszę o wprowadzenie do porządku
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, zwołanej na dzień 27 lutego
2020 roku, następujących projektów uchwał w sprawie:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej
części sołectwa Dziekanów Nowy — etap II,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-
2030,

. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomiankina rok 2020,
4. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

Gminę Łomianki oraz określenia granie obwodów publicznych szkół

podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,
zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26

listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających
do polepszenia warunkówżyciowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy
Łomianki,

zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26

listopada 2015 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia
warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi

przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na
terenie Gminy Łomianki,

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Łomianki,
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy,



9. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki,

10. drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne,

11. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego

własności Skarbu Państwa, położonego w DąbrowieRajskiej, miasto Łomianki,

12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki,

13. nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki,

14. zmianynazwy ulicy w gminie Łomianki,

15. wystąpienia Gminy Łomianki ze Stowarzyszenia jednostek samorządu

terytorialnego pod nazwą„Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”.
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