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BRM.0002.6.2021    
          

 
 
 
 

Szanowni Państwo! 
         
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej  
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały  
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku 
 

z w o ł u j ę   w   t r y b i e   z d a l n y m* 
 
XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 20 maja 2021 roku (czwartek), 
o godz. 16.00  - z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 
 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2021. 
 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 
 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych. 
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6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomników przyrody.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu  ulicy Lawendowej  
w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 174, obręb 
143205_4.0024. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 189/5, obręb 
143205_4.0024. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działek o nr 191, 189/3, 190/1, 
190/2, obręb 143205_4.0024. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 195, obręb 
143205_4.0024. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 199/1, obręb 
143205_4.0024. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego  
w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki na terenie działki o nr 210, obręb 
143205_4.0024. 

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
 
17. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

 
18. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568) 
zarządzam przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 
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