
Burmistrz Łomianek,
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Łomianki,dnia 30 kwietnia 2020 roku
B.o004.8.2020

Pan Adam Salwowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej
w Łomiankach w dniu 7 maja 2020 roku (czwartek), o godz. 16:00 zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa - z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcieobrad.
II. Podjęcie uchwał wsprawie:

1. emisji obligacji komunalnych Gminy Łomianki,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata

2020-2030,
3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomiankina rok 2020,
4. uchylenia Uchwały Nr XIII/163/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z

dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej na terenie Gminy Łomianki,

5. Regulaminu przyzmawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest z terenu gminy Łomianki, w ramach „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na
lata 2017 - 2020z uwzględnieniem lat 2021 - 2024”,

6. gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierzątna rok 2020,

7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy

—
najmu

z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

8. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
naterenie Gminy Łomianki”,



9. podjęcia współdziałania Gminy Łomianki na rzecz realizacji projektu
pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów,
Izabelin, Łomiankii Stare Babice”,

10. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy
Łomianki,

1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Łomianki za rok

2019 rok.

III.—Zamknięcie obrad sesji.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by posiedzenie odbyło się
z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, by
wyeliminować ryzyko do minimum, stoliki będą poustawiane w odpowiedniej
odległości, wszystkich zaopatrzymy w maseczkii rękawiczki, dostępne będą środki do
odkażania.

Ponadto informuję, że istnieje możliwość przeprowadzenia—sesji
z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalnie), zgonie z art. 15

zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanychnimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.z 2020r. poz.568).

Wniosek ten wynika z nieuzasadnionego i niezgodnego z prawemuchylenia się
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach do wykonania ciążącego na nim

obowiązku zwołania sesji Rady Miejskiej, zgodnie z wnioskiem Burmistrza
Łomianek z dnia 26 marca 2020 r., powtórnym wnioskiem Burmistrza Łomianek

z dnia 2 kwietnia 2020 r., kolejnym wnioskiem z dnia 9 kwietnia 2020 r.

oraz następnym wnioskiem Burmistrza Łomianek z dnia 17 kwietnia 2020 roku.


