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                                                                                      Łomianki, dnia 23.08.2021r. 

 

Protokół nr 10/2021 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 23 sierpnia 2021 roku 

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

17.00 w auli widowiskowej ICDS .  

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Technicznej Radny RM Jerzy 

Serzysko. W obradach wzięło udział 3 radnych, T.Dąbrowski, J.Serzysko, J. Skonieczny. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący KT przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Komisji, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta, 

3. Regulamin Cmentarza Komunalnego, 

4. Sprawy różne,  

5. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad.2. 

 Projekt uchwały w sprawie 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 działki ewidencyjnej nr 142/33 i 142/35 z obrębu 0004 Dziekanów 

Leśny. 

 – Zaopiniowany pozytywnie  

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

 

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

najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 

okres od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku  

 – Zaopiniowany pozytywnie  

(3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujący się”) 
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 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”.  

– Zaopiniowany pozytywnie  

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

Ad.3. 

 Komisja zwraca się po raz kolejny o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do 

omówienia kwestii związanych z Cmentarzem Komunalnym. Wnioskujemy o przekazanie do 

wiadomości KT stanowiska UOKiK oraz zorganizowanie zaległego spotkania 

konsultacyjnego z autorem 3 wersji koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego. 

Aktualnie do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnych materiałów ani jakichkolwiek 

informacji w zasygnalizowanych wyżej tematach. Nie otrzymaliśmy również informacji 

dotyczących regulacji cenowych czy polityki cenowej dotyczącej całokształtu CK 

sugerowanej przez urząd. Zdaniem komisji dla wypracowania stanowiska komisji potrzebny 

jest komplet dokumentów łącznie z odpowiedziami na uwagi i sugestie komisji dotyczące 

projektu regulaminu technicznego, wypracowane w zeszłym roku. Prosimy o pilne przesłanie 

brakujących w/w materiałów. 

 

Ad.4.  

 Członkowie Komisji zapoznali się z pismem skierowanym do Komisji od Pana 

Dariusza Szozda (Sprawa w SKO) 

 

Ad.5.  

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 

 


