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Pan Adam Salwowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 15 maja 2020 roku

(iątek), o godz. 17:00 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

I. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.

2.

odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach,

stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na realizację zbiornika przeciwpożarowego na terenie działki

13/21, obręb Dziekanów Leśny,

. stanowisko w sprawie wsparcia finansowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie

Leśnym w walee z koronawirusem COVID-19,

gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

rok 2020,

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

podjęcia współdziałania Gminy Łomianki na rzecz realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg

rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomiankii Stare Babice”,

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

w zakresie opróżniania zbiomików bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ma terenie

gminy Łomianki,

HL. Zamknięcie obrad sesji.



Dopilnujemy, by posiedzenie odbyło się z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa. We współpracyz Urzędem zadbamy o to,bystoliki były ustawione w odpowiedniej odległości,

by wszyscy zapewnione mieli maseczki i rękawiczki, a także, by na auli dostępne były niezbędne środki do

odkażania.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (zdalnie), zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r. poz.
568)

Wskazujemy również, że zgodnie z dyspozycją art. 15 zzx ust. 2 „Obradowanie w zdalnym trybie zarządza
osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

oraz innemu organowi działającemu kolegialnie”.

Wniosek nasz wynika z nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem uchylenia się Przewodniczącego Rady

Miejskiej w Łomiankach do wykonania ciążącego na nim obowiązku zwołania sesji Rady Miejskiej, zgodnie

z wnioskiem Burmistrza Łomianek z dnia 26 marca 2020 r., powtórnym wnioskiem Burmistrza Łomianek

zdnia 2 kwietnia 2020 r., kolejnym wnioskiemzdnia 9 kwietnia 2020 r. oraz następnym wnioskiem Burmistrza

Łomianekz dnia 17 kwietnia 2020 roku oraz zgodnie z wnioskiem co najmniej 4 ustawowego składu gminy
17 kwietnia 2020 roku.

Konieczność przeprowadzenia sesji w terminie zgodnym z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
potwierdził Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 23 kwietnia 2020r.
Celem rozwiązania wszelkich wątpliwości w zakresie obowiązków spoczywających na Panu Przewodniczącym

Rady oraz Radzie Miejskiej wskazujemy, że przywołany wyżej art. 20 ust. 3 stanowi, iż „na wniosekwójta lub

co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.” Obowiązany oznacza „konieczność zrobienia czegoś

wynikająca z nakazu administracyjnego, prawnego; powinność, zobowiązanie.” (Mały Słownik Języka

Polskiego s. 470). Obowiązek to „skierowany do jednostki nakaz lub zakaz określonego zachowania się w danej

sytuacji (Encyklopedia Prawa s. 426). Powyższe świadczy jednoznacznie nie o dowolności, lecz o obowiązku
zachowania tego terminu.

Dotychczasowe działania Pana Przewodniczącego odbieramy jednoznacznie, jako uchylanie się od wykonania

ustawowo nałożonego na Pana obowiązku, czego radni nie mogą ani aprobować, ani tym bardziej sankcjonować

bezczynnością.
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