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Łomianki, 21 października 2021 r. 

BRM.0002.13.2021    
        

Szanowni Państwo!
   
  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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    
XLVI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 października 2021 roku (czwartek),  
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego 
w Łomiankach przy ul. Staszica 2 - z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 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 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2021 roku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2023 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2021 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie 

porozumienia na współfinansowanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: 

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 

w gm. Łomianki”.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.  
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim 

– obręb ew. nr 143205_5.0005.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003  

w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” . 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Łomianki.  

14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

16. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 
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