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                                                                                      Łomianki, dnia 04.11.2021r. 

 

Protokół nr 12/2021 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 04 listopada 2021 roku 

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

17.00 w sali konferencyjnej ICDS.  

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. Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej i jej realizacja,  

3. Sprawy różne,  

4. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad.2. 

Posiedzenie Komisji Technicznej wznowiono po przerwie, w obecności 

przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz licznie zgromadzonych mieszkańców. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego przedstawili Analizę hydrologiczna zlewni cieku 

wodnego Strugi Dziekanowskiej i jej realizację. Członkowie Komisji wraz z obecnymi 

Radnymi Rady Miejskiej oraz mieszkańcami dyskotowali nad przedstawioną Analizą.  

 

Ad.3. 

 Radny Jerzy Serzysko zwrócił uwagę na składowanie materiałów budowlanych 

przez wykonawców na terenie Cmentarza Komunalnego, 

 Radny Jerzy Serzysko przedstawił problem zgłoszony przez mieszkankę 

Dąbrowy podczas Sesji – przerwanie inwestycji budowy sieci wodociągowej-

kanalizacyjnej w Dąbrowie,  
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 Radny Jerzy Serzysko zwrócił się z wnioskiem o przekazanie kosztorysu 

utrzymania przepompowni wody do której jest podpięta Galeria Auchan, 

zwrócił się również o przekazanie członkom Komisji umowy między Gminą a 

Galerią Auchan w w.w. sprawie.  

 Radny Jerzy Serzysko przedstawił pismo od Przewodniczącej Rady Miejskiej 

Marii Pszczółkowskiej dot. braków w protokołach z posiedzeń Komisji 

Technicznej,  

 Mieszkanka zwórciła się do Komisji w sprawie braku dostępu do drogi 

publicznej ul. Palmowej, zwróciła się o pomoc w tej sprawie. Na w.w działce 

toczy się sprawa o zasiedzenie, mieszkanka prosi o interwencję, gdyż obawia 

się braku dostępu do swojej posesji.  

 Mieszkana zwróciła się z pytaniem do Wiceburmistrza Gawdy o standardy 

odpisywania na wnioski skłądane przez mieszkańców do Wieloletniej 

Prognozy Budżetowej. Mieszkanka prosi o odpowiedź na złożone przez 

mieszkańców wnioski.  

 

Ad.4.  

Przewodniczący Komisji Technicznej podziękował wszystkim za udział w obradach 

Komisji oraz zamknął posiedzenie Komisji o godz. 20.00.  

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Nagranie głosowe z posiedzenia Komisji  

 

 

 

 

 

 

     Protokołował:     Przewodniczący Komisji Technicznej: 

 

Tomasz Dąbrowski              Jerzy Serzysko 


