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BRM.0002.3.2022          
   

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 ze zm.) 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   w   t r y b i e   z d a l n y m* 
 
LIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 24 lutego 2022 roku (czwartek), 
o godz. 16.00  - z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 2022 -2030. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2022. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 części działki ewidencyjnej nr 588/23 z obrębu 0021 
Łomianki Miasto. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie  
ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie  
ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej 
własność Gminy Łomianki, położonej przy ulicy Konopnickiej 65 w Dziekanowie 
Leśnym, dz. nr ew. 13/283obr.004-Dziekanów Leśny oraz udzielenia bonifikaty przy 
sprzedaży tej nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łomianki. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania  
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność 
Gminy Łomianki. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach. 

15. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

17. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

*na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 roku poz. 568) zarządzam przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 
obradowania). 
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