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Protokół nr 12/2020
Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki

z dnia 10 listopada 2020 roku

Posiedzenie Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się sali konferencyjnej
w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym,przy ul. Staszica 2 w Łomiankach o godz. 17.00 w
formie stacjonarno-zdalnej z użyciem oprogramowania esesja.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Technicznej Radny RM Jerzy Serzysko.
W obradachwzięło udział 4 radnych, stacjonarnie J.Serzysko, K-Waweroraz zdalnie T.Dąbrowskii J.
Skonieczny. W posiedzeniu komisji uczestniczyli również stacjonarnie Naczelnik Wydziału Geodezji,

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego P.Kowalski oraz zdalnie

Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej P.Kaczmarczyk i K.Słupecka.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. stacjonarnie w
?

PrzewodniczącyKT przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu regulaminu technicznego cmentarza komunalnego w Kiełpinie
3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie obrad.

Ad.2.

Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej P.Kaczmarczyk zreferował

projekt regulaminu technicznego cmentarza komunalnego w Kiełpinie. Następnie komisja przystąpiła
do omawiania kolejnych zapisów przedstawionego projektu. Z uwagi na bardzo dużą ilość uwaginieprecyzyjnych zapisów komisja jednogłośnie postanowiła odesłać omówiony projekt do ponownego
opracowania przez wydział odpowiedzialny za jego przygotowanie. Do protokołu załączono link do
nagrania z przebiegu prac komisji oraz. odręczne zapisane uwagi naniesione na papierowej wersji
omawianego projektu.(zał nr2; 3)
Ad.3.
W punkcie sprawy różne Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Zagospodarowania Przestrzennego P.Kowalski, przedstawił projektu uchwały w sprawie określenia

lokalnych standardów urbanistycznych. W trybie zdalnym przewodnicząca komisji planowaniaizagospodarowania przestrzennego zwróciła uwagę, że omawiana tematyka leży w gestii komisji
planowaniai nie powinna być omawiana na innych komisjach. Przewodniczący KT Jerzy Serzysko
odpowiedział, że ten punkt obrad został zgłoszony do opublikowanego w mediach porządku obrad.
Jednocześnie zwrócił uwago, ze radni mogą wyrażać swoje opinie na każdy temat dotyczący zapisów



prawa miejscowego gminy niezależnie od przypisania poszczególnym komisjom zakresu
obowiązkowych kompetencji opiniotwórczych. W dalszej części naczelnik P.Kowalski zreferował

zapisy projektu uchwały. Zastrzeżenia komisji dotyczyły głównie zapisów powierzchni parkingowych

jak i parametrów dopuszczalnej wysokości budynków zapisanych w $1.ust.5 projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie wyraziła wolę odesłania projektu do ponownej analizy zapisów przez właściwy
referat służb gminnych.

Ad.4.

Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i zamknął posiedzenie Komisji o godz.20.00.

Załączniki:

1. Lista obecności

2. Projekt techniczny

3. Link zapisu elektronicznego-Komisia Techniczna (2020-11-10 at 08:14 GMT-8

Przewodniczągy Komisji Technicznej:


