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                                                                                      Łomianki, dnia 22.02.2021r. 

 

Protokół nr 4/2021 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 22 lutego 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość oraz wyrażenia 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. 

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

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu. 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(4 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujący się” 
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Ad.3. 

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

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu. 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

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

Ad.4. 

Członkowie Komisji rozmawiali na temat inwestycji – hali pneumatycznej. Głos w 

dyskusji zabrali: Zastępca Burmistrza do spraw technicznych Paweł Bochdziewicz, 

pracownik UM Hubert Wasilewski, członkowie Komisji, Przewodnicząca Radmy 

Miejskiej Maria Pszczółkowska. Tematem przewodnim były odbiory inwestycji oraz 

plany na budowę kolejnej tego typu inwestycji w Łomiankach.  

Ad.5. 

 Radny Jerzy Serzysko poprosił o przedstawienie członkom Komisji protokołu 

z odbioru ul. Ogrodowej. Przedstawił również swoje uwagi dot. tej inwestycji,  

 Radna Magdalena Cłapińska złożyła wniosek o budowę hali pneumatycznej 

przy szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach, korzystając z dotacji 

zewnętrznych.  

 Radna Joanna Zabłodzka–Łudzeń zaznaczyła potrzebę pilnego rozwiązania 

sprawy z budynkiem komunalnym i jego fatalnym stanem technicznym. 

Aktualne plany dot. budynku przedstawił Wiceburmistrz Paweł Bochdziewicz.  

Ad.6.  

Przewodniczący Komisji Technicznej podziękował wszytkim uczestnikom Komisji oraz  

zamknął obrady o godzinie 19.00. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Nagranie z posedzenia Komisji Technicznej  

 

     Protokołował:     Przewodniczący Komisji Technicznej: 

 

Tomasz Dąbrowski              Jerzy Serzysko 


