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                                                                                      Łomianki, dnia 22.02.2021r. 

 

Protokół nr 5/2021 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 22 lutego 2021 roku 

 
 Posiedzenie Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się zdalnie na platformie ZOOM.  

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Technicznej Radny RM Jerzy Serzysko.  

W obradach wzięło udział 4 radnych, T.Dąbrowski, J.Serzysko, J. Skonieczny.K.Wawer, J. Skoniecz 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nagranie z posiedzenia Komisji Technicznej stanowi 

załącznik nr 2.  

 

Przewodniczący KT przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Komisji, 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenie zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenie zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

4. Budowa hali pneumatycznej – podsumowanie działań inwestycyjnych, 

5. Sprawy różne,  

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad.2. 

1) Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu. 

 – Zaopiniowany pozytywnie (3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) 

Ad.3. 

1) Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu. 

 – Zaopiniowany pozytywnie (3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) 

Ad.4. 

1) Głos w sprawie omówienia inwestycji – budowa hali pneumatyczno-ciśnieniowej  na terenie boiska ICDS 

zabrał Pan Hubert Wasilewski – pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego. Przedstawił 

procedurę odbiorów inwestorskich inwestycji oraz przekazał kosmetyczne  uwagi zgłoszone w protokole.  

2) Głos zabrał Przewodniczący Komisji zgłaszając następujące uwagi: 

a. Niska jakość uszczelnień miedzy futrynami drzwi awaryjnych  a przymocowanym  do nich obróbek 

płótna  podwójnej powłoki membranowej oraz uszczelnienia hali przy gruncie widoczne w  

miejscach rozpuszczonego śniegu na zewnątrz obiektu, powodujące straty powietrza oraz 
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nieprzyjemny efekt akustyczny a wymuszające  konieczność zwiększenia dystrybucji powietrza 

systemu wentylacyjno grzewczego, 

b. Brak w WC-tach  części socjalnej regulatorów i wyłączników zasilania prądowego w panelach 

grzewczych, 

c. Brak zadaszenia i osłonięcia stacji wentylacyjno-grzewczej tłoczącej  powietrze do wnętrza hali 

pneumatycznej,  

d. Kilkakrotnie zgłaszano potrzebę sprawdzenia ułożenia  właściwych warstw regenerowanej bieżni 

między stacją wentylacyjno-grzewczą a halą pneumatyczną,  

e. Usytuowanie rur i kanałów doprowadzających powietrze oraz odbierających jego nadmiary 

wykonano w sposób nieestetyczny i  zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, 

f. Rurociągi usytuowane są praktycznie w tym samym miejscu a wydaje się technicznie zasadnym 

umieszczenie rurociągu odbierającego nadmiar powietrza w znacznej odległości w punkcie o 

najniższym nadciśnieniu cyrkulującego powietrza, 

g. Słaba,  na wizualną optykę, izolacja termiczna rur kanałów tłocznych ogrzanego, świeżego  i 

zwrotnego powietrza. Należało by sprawdzić zgodność współczynnika przenikalności cieplnej 

materiału izolacyjnego z dokumentacją konstrukcyjną, 

h. Zbyt mała ilość wieszaków i ławek w pomieszczeniach socjalnych (szatniach) użytkowników, 

i. Zaprojektowano wymiary podstawy hali  w sposób uniemożliwiający używanie wewnętrznego pasa 

bieżni. Komisja wnosi o udostępnienie założeń technicznych przekazanych projektantowi,  

j. Brak  zabezpieczenia materiałami izolacyjnymi i osłonami metalowych  kształtowników w kształcie 

trójkąta, usztywniających futryn® drzwi  usytuowane pod katem prostym do przedniej powierzchni 

drzwi awaryjnych i wystających na bieżnie. Takie usytuowanie stwarza realne zagrożenie życia i 

zdrowia użytkowników bieżni,  Zdaniem KT można było zaprojektować boisko nieznacznie węższe 

nie degradując czy umniejszając przydatność sportową  bieżni przy prowadzonych zajęciach, 

treningach czy różnego typu zawodach sportowych. 

 

Ad.5.  

1) Przewodniczący Komisji spytał Zastępcę Burmistrza do spraw technicznych Pawła Bohdziewicza o stan 

nawierzchni boiska przy szkole SP1 i planowane prace remontowe w tym zakresie. Burmistrz 

przedstawił koncepcję prac remontowo – budowlanych wraz z przybliżonym kosztorysem. W tym samym 

temacie głos zabrała Radna Magdalena Cłapińska. 

2) Radna Agnieszka Zdunek zabrała głos w sprawie realizacji inwestycji budowy placu zabaw w Dąbrowie 

Leśnej. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Paweł Bohdziewicz.  

3) Radna Agnieszka Zdunek zadała pytanie w sprawie budynku socjalnego w Dąbrowie Leśnej. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Paweł Bohdziewicz. Głos w tej sprawie zabrała również Radna Joanna 

Zabłodzka-Łudzeń.  

4) Radna Agnieszka Zdunek zadała pytanie dotyczące instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w szkole w 

Dąbrowie Leśnej. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Paweł Bohdziewicz. 

5) Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego Radosław Nowak poprosił o stanowisko Komisji w 

sprawie progów zwalniających. Przewodniczący Komisji zaproponował przeniesienie tematu na kolejne 

posiedzenie Komisji.  

6) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo od Radnej Joanny Zabłodzkiej-Łudzeń w sprawie miejsca do 

grilowania w okolicy osiedla Równoległa. 

 

Ad.6.  
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Przewodniczący Komisji Technicznej podziękował wszystkim uczestnikom Komisji oraz  zamknął obrady o 

godzinie 19.00. 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Nagranie z posiedzenia Komisji Technicznej  

 

 

 

     Protokołował:       Przewodniczący Komisji Technicznej: 

 

Tomasz Dąbrowski            Jerzy Serzysko 

 

 


