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                                                                                      Łomianki, dnia 19.04.2021r. 

 

Protokół nr 7/2021 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

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

18.30 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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

na rzecz Gminy Łomianki, 

3. Zaopiniowanie projektu uchwał 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 części działki ewidencyjnej nr 377/5 z obrębu 0021 

Łomianki Miasto oraz części działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 0024 Łomianki 

Miasto, 

4. Sprawy różne, 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2. 

Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 

Łomianki, 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

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

 

Ad.3.  

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

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz 
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wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu części działki ewidencyjnej nr 377/5 z obrębu 0021 Łomianki Miasto oraz 

części działki ewidencyjnej nr 1/1 z obrębu 0024 Łomianki Miasto, 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

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

 

Ad.4.  

 Radna Agnieszka Zdunek pytała o budynek świetlicy przy placu zabaw w 

Dąbrowie. Została pokierowana do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  

 Radna Agnieszka Zdunek zadawała pytania dotyczące inwestycji budowy 

placu zabaw w Dąbrowie,  

 Radny Janusz Skonieczny zadawał pytania dotyczące organizacji ruchu 

drogowego w okolicy budowy ul. Fabrycznej,  

 

Ad.5.  

Przewodniczący Komisji Technicznej podziękował wszytkim uczestnikom Komisji oraz  

zamknął obrady o godzinie 20.30. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Nagranie z posiedzenia Komisji Technicznej  

 

 

 

 

     Protokołował:     Przewodniczący Komisji Technicznej: 

 

Tomasz Dąbrowski              Jerzy Serzysko 

 


