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                                                                                      Łomianki, dnia 18.01.2021r. 

 

Protokół nr 2/2021 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 18 stycznia 2021 roku 

 
 Posiedzenie Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się o godz. 

17.00 w trybie zdalnym w programie e-sesja .  

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Technicznej Radny RM Jerzy 

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

K. Wawer.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący KT przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Komisji, 

2. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki 

3. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu z nowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, części działek ewidencyjnych nr 111/2 i 

112/1 z obrębu 0021 Łomianki Miasto.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, 

będących w posiadaniu Gminy Łomianki  

5. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/279/2016 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

6. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/398/2017 

Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie 

działań Burmistrza Łomianek zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na realizacji pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja z infrastrukturą 

drogową w ciągu drogi serwisowej DK7 na terenie Gminy Łomianki. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad.2. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

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

 

Ad.3.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z nowym 

najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu, części działek ewidencyjnych nr 111/2 i 112/1 z obrębu 0021 

Łomianki Miasto.  

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujący się”) 

 

Ad.4.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących w 

posiadaniu Gminy Łomianki 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujący się”) 

 

Ad.5.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/279/2016 Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości gruntowej 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujący się”) 

 

Ad.6.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/398/2017 Rady Miejskiej w 

Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujący się”) 
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Ad.7.  

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie działań 

Burmistrza Łomianek zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na realizacji pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja z infrastrukturą 

drogową w ciągu drogi serwisowej DK7 na terenie Gminy Łomianki. 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(4 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujący się”) 

 
 

 

Ad.8.  

Przewodniczący Komisji Technicznej podziękował wszytkim uczestnikom Komisji oraz  

zamknął obrady o godzinie 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

 

 

 

 

     Protokołował:     Przewodniczący Komisji Technicznej: 

 

Tomasz Dąbrowski              Jerzy Serzysko 

 


