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BRM.0002.9.2021    
        

Szanowni Państwo!
   
  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach 
stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały  
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku 

z w o ł u j ę    
XLII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 sierpnia 2021 roku (czwartek),  
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego 
w Łomiankach przy ul. Staszica 2 - z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Dyrektora Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

6. Rozpatrzenie projektu w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
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którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łomianki.   

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Łomianki. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy 

Łomianki. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Łomianki na rok szkolny 2021/2022. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach 

przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady 

Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2008 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu. 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia  4 lipca 2019. w sprawie utworzenia Rady Seniorów 

Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość oraz wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej nr 142/32 oraz części działek nr 

142/33 i  142/35 z obrębu 0004 Dziekanów Leśny. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”. 

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla 

Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą  

i Al. Chopina. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” . 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5  

w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 43/2  

w mieście Łomianki - obręb ew. 143205_4.0003. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek ew.  

nr 202/1, 202/3 i 202/7 w Dziekanowie Nowym - obręb ew. 143205_5.0003. 
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25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/33  

w Dziekanowie Leśnym – obręb ew. nr 143205_5.0004. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji 

członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

28. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

29. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

30. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

31. Zamknięcie obrad sesji. 
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