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Łomianki, 17 czerwca 2021 r. 

BRM.0002.8.2021 

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 z późn.zm.) i w związku z § 6, ust.1 

Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Łomianki, 

zmieniam porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 24.06.2021 roku, 

pismem z dnia 10 czerwca 2021 roku, poniżej przedstawiam nowy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 

2021 roku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia 

na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 

wraz uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: 

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-

537+400 w gm. Łomianki”. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021-2030. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2020.  
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum 

zaufania za rok 2020. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Łomianki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Łomianki za 2020 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

11. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 


		2021-06-17T16:14:08+0200
	Maria Jolanta Pszczółkowska




