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Łomianki, 10 grudnia 2020 r. 

BRM.0002.14.2020 

Szanowni Państwo, 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i w związku z § 6, ust.1 Regulaminu Rady 
Miejskiej, stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Łomianki, zmieniam porządek obrad 
XXXII Sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 17.12.2020 roku, pismem z dnia 3 grudnia 2020 
roku, poniżej przedstawiam nowy porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.  
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2020.  
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  

z upływem roku budżetowego 2020. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łomianki na lata 2021-2030. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do 
porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół 
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą 
towarzyszącą”. 

10. 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. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres jednego roku. 
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2026. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na terenie Gminy Łomianki na lata 2021-2023. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe  
w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy. 

19. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie danych nt. pomiaru jakości powietrza  
w Łomiankach. 

20. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  publikacji uchwał Rady Miejskiej  
w Łomiankach w wersji elektronicznej. 

21. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  publikacji Rejestru Umów w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

22. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
23. Zamknięcie obrad sesji. 
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