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Komisje wspólne

 

 

Termin Miejsce/godzina Porządek posiedzenia/
Protokół

   

22.05.2023 w sali konferencyjnej ICDS,
godz. 17:30

porządek wspólengo posiedzenia
Komisji PiZP oraz Komisji Technicznej

16.05.2023 w sali konferencyjnej ICDS,
godz. 17:30

porządek wspólnego posiedzenia
Komisji Społecznej oraz Technicznej

15.03.2023 w sali konferencyjnej ICDS,
godz. 16.00

porządek wspólnego posiedzenia
komisji

10.01.2023 w trybie zdalnym, godzina 16.00
porządek wspólnego posiedzenia
KPiZP z Komisją Społeczną
protokół

01.12.2022 w sali konferencyjnej ICDS,
godzina 16:00

porządek posiedzenia wszystkich
komisji
protokół KPiZP
protokół KSWiP
protokół Komisji Społecznej
protokół z Komisji Bezpieczeństwa

21.11.2022 w sali konferencyjnej ICDS,
godzina 14:00

porządek wspólnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z Komisją
Bezpieczeństwa
 

23.06.2022 w sali konferencyjnej ICDS,
godzina 16:00

porządek wspólnego posiedzenia
komisji PiZP z komisja Techniczną

07.06.2022 w sali konferencyjnej ICDS,
godznina 16:00

porządek wspólnego posiedzenia
komisji PiZP z komisją Techniczną
protokół

02.06.2022 w sali konferencyjnej ICDS,
godznina 17:00

porządek wspólnego posiedzenia
komisji Społecznej z komisja
Techniczną
protokół nr 53 komisja społeczna

25.04.2022 w auli widowiskowej ICDS, godz.
18:00

porządek wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji
Protokół Komisji Społecznej
zał do protokołu

23.03.2022 w auli widowiskowej ICDS,
godzina 17:00

porządek wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji

25.01.2022 w trybie zdalnym, godzina
17:00

porządek posiedzenia wspólnej
komisji Bezpieczeństwa z
komisjąTechniczną

   

15.12.2021 w trybie zdalnym porządek posiedzenia
 

https://bip.lomianki.pl/download/2/34112/PorzadekwspolnegoposiedzeniaKomisjiPiZPorazKomisjiTechnicznej.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/34112/PorzadekwspolnegoposiedzeniaKomisjiPiZPorazKomisjiTechnicznej.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/34093/PorzadekwspolnegoposiedzeniaKomisjiSpolecznejorazKomisjiTechnicznej16052023.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/34093/PorzadekwspolnegoposiedzeniaKomisjiSpolecznejorazKomisjiTechnicznej16052023.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33549/porzadekposiedzenia.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33549/porzadekposiedzenia.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33030/wspolnakomisjaKPiZPorazSpoleczna10012023.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33030/wspolnakomisjaKPiZPorazSpoleczna10012023.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/33097/protokolzewspolnegoposiedzeniakomisjiKPiZPorazSpolecznej.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32699/komisjewspolne1122022MP.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32699/komisjewspolne1122022MP.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32844/protokolzposiedzeniazdnia01122022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32845/Protokolnr17zdnia1122022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32846/ProtokolKomisjiSpolecznejBudzetWPF2023zdnia01122022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32847/ProtokolKomisjiBezpieczenstwaBudzetWPF202301122022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32583/Porzadekposiedzeniawdniu21112022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32583/Porzadekposiedzeniawdniu21112022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/32583/Porzadekposiedzeniawdniu21112022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31646/Porzadekposiedzenia23062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31646/Porzadekposiedzenia23062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31537/Porzadekposiedzeniawdniu07062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31537/Porzadekposiedzeniawdniu07062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31728/ProtokolzposiedzeniaKPiZPiTK070622bip.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31486/Przadekposiedzenia02062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31486/Przadekposiedzenia02062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31486/Przadekposiedzenia02062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31661/Protokolnr53zkomisjispolecznejwspolejzkomisjatechnicznazdnia2062022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31173/Porzadekposiedzenia25042022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31173/Porzadekposiedzenia25042022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31407/RMKS50.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31465/zalacznikdoprotokolunr50.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/30878/porzadekposiedzeniawdniu23032022.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/30878/porzadekposiedzeniawdniu23032022.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30557/porzadekposiedzenia.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30557/porzadekposiedzenia.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30557/porzadekposiedzenia.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30365/porzadekposiedzenia.pdf


08.12.2021 w trybie zdalnym porządek posiedzenia
protokół Komisji Społecznej

01.12.2021 w trybie zdalnym
porządek posiedzenia
protokół Komisji Statutowej
 

22.11.2021 Sala koferencyja ICDS, gdzina
17:00 porządek posiedzenia KT oraz KPiZP

20.10.2021
Sala plastyczna ICDS, godzina
17.00
Wszystkie Komisje RM

porządek posiedzenia
protokół

06.10.2021
aula widowiskowa ICDS, godzina
16:00
KPiZP i KT

porządek posiedzenia
protokół

27.04.2021 on-line, godzina 18.00 porządek posiedzenia

07.12.2020 on-line, gdzina 16:00 porządek posiedzenia
protokół KS

04.12.2020 on-line, godzina 18:00

porządek posiedzenia

protokół KPiZP

protokół KSWiP
protokół KT
protokół Komisji Statutowej
protokół Komisji Bezpieczeństwa

23.11.2020 on-line, godzina 17:00
porządek posiedzenia
protokół Komisji Społecznej
Protokół Komisji Budżetowej

26.10.2020 on-line, godzina 17:00 porządek posiedzenia
protokół Komisji Społecznej

10.09.2020 aula ICDS, ul. Staszica 2,
godzina 16:30

porządek posiedzenia
protokół Komisji Społecznej

 

 

W dniu 10 września 2020 roku w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w
Łomiankach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: Społecznej, Technicznej oraz
Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.

Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zagospodarownie terenu wokół Jeziora Dziekanowskiego.
3. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali B 0.05 (przy sali
konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2
odbędzie się połączone posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach.

Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej:
    - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na

http://bip.lomianki.pl/download/2/30255/Porzadekposiedzenia.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30457/ProtokolKomisjiSpolecznejnr42zdnia8122021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30205/Komisjawspolna01122021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30217/protokolKSzdnia01122021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30177/PorzadekposiedzeniaKTorazKPiZP22112021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29954/Komisjawspolnawdniu20102021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30662/protokolzKomisjiWspolnych20102021podp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29817/Porzadekposiedzenia06102021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30276/protokolzewspolnegoposiedzeniaKPiZPorazKTzdnia6pazdziernika2021-bip.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28847/Komisjewspolne27042021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28012/07122020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28094/protokolz7122020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28000/porzadekKW04122020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28003/protokolKPiZPz41220.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28002/protokolKSWiPz4122020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28008/protokolnr152020zdnia4grudnia2020r.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28010/protokolzdnia4122020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28015/protokolKomisjiBezpieczenstwaz4122020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/27621/Porzadekposiedzenia23112020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28013/protokolz23112020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28388/protokol23112020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/27405/Porzadekwspolnegoposiedzenia.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28011/protokolz26102020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/27469/KomisjaWspolna10092020.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/27475/Protokolzewspolnegoposiedzeniawdniu100920.pdf


lata 2020-2030;
    - projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020.
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