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Protokół nr. 2 

Z posiedzenia Komisji Statutowej z dn. 8 października 2021 roku 

 

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się o godz. 17.00 
w Sali konferencyjnej ICDS . Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Radny RM 
Grzegorz Lenard. W obradach wzięło udział 4 członków Komisji: Grzegorz Lenard, Maria 
Pszczółkowska, Jerzy Serzysko, Tomasz Dąbrowski oraz zainteresowani mieszkańcy. Lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Komisja podczas posiedzenia analizowała zgłoszone podczas konsultacji społecznych 
uwagi do projektu Statutu Gminy Łomianki. Członkowie Komisji po przedyskutowaniu 
wszystkich zgłoszonych wniosków i uwag, uwzględnili następujące zmiany do projektu 
Statutu:  

Wnioski zgłoszone przez Agnieszkę Zdunek w kolejności, zgodnie z przesłanym pismem: 

Wnioski ogólne:  

1. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  
2. Komisja wnosi o zwołanie spotkania konsultacyjnego w przedmiotowej sprawie z Radami 

Sołeckimi i Radami Osiedlowymi.  
3. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  
4. Wniosek odrzucony  
5. Wniosek został przyjęty  
6. Wniosek odrzucony  
7. Wniosek został przyjęty  
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Wnioski szczegółowe:  

1. Wniosek odrzucony  
2. Wniosek został przyjęty  
3. Wniosek odrzucony - Zasady nadawania honorowych tytułów – uwzględnić w formie uchwały 

RM, w statucie jedynie wymienić nazwy tytułów honorowych. – poprawić uchwałę  
4. Wniosek odrzucony  - Komisja wnosi o poprawę uchwały o konsultacjach społecznych   
5. Wniosek został przyjęty  
6. Wniosek został przyjęty  
7. Wniosek odrzucony  
8. Wniosek został przyjęty – wszystkie punkty do usunięcia  
9. Wniosek został przyjęty  
10. Wniosek odrzucony – ustalono inną liczbę dni  
11. Wniosek został przyjęty  
12. Wniosek został przyjęty  
13. Wniosek odrzucony  
14. Wniosek został przyjęty  
15. Wniosek został przyjęty  
16. Wniosek został przyjęty  
17. Wniosek został przyjęty  
18. Wniosek został przyjęty  
19. Wniosek został przyjęty  
20. Wniosek został przyjęty  
21. Wniosek odrzucony  
22. Wniosek został przyjęty  
23. Wniosek został przyjęty – Komisja wnosi o wpisanie liczby członków od 3 do 5  
24. Wniosek został przyjęty - Komisja wnosi o wpisanie liczby członków od 3 do 5 
25. Wniosek odrzucony  
26. Wniosek został przyjęty – „O terminie posiedzenia komisji zawiadamia się członków Komisji z 

pięciodniowym wyprzedzeniem oraz podaje do publicznej wiadomości.” Dodać do słowniczka 
definicję sformuowania publicznego powiadomienia. 

27. Wniosek został przyjęty  
28. Wniosek został przyjęty  
29. Wniosek został przyjęty - 9-12 usunięcie punktów par. 64, Wprowadzić zapis: par 69 pkt. 1 – 

Protokół z przebiegu każego posiedzenia Komisji sporządza pracownik Urzędu Miejskiego.  
30. Wniosek odrzucony  
31. Wniosek został przyjęty  
32. Wniosek został przyjęty - Wpis do słowniczka stale zamieszkały – wpisany do rejestru 

wyborców, zmniejszenie do 10 % mieszkańców  
33. Wniosek odrzucony  
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34. Wniosek został przyjęty - Par. 78 – zostaje pkt. 1 i 3 i 4  dopisać pkt. 2 – Zasady i tryb wyborów 
określają statuty jednostek pomocniczych , dodć pkt. 5 do czasu wyboru nowych organów 
jednostek pomocniczych, obowiązki pełnią dotychczas wybrane organy. – do 
przeredagowania – zapis ma byćw statucie jednostek pomocniczych – par. szczegółowe 
zasady gospodarki finansowej regulują statuty  Osiedli , Gospodarka  finansowa  osiedli 
prowadzona  jest  w ramach  budżetu  Gminy, w zakresie wydatków wyodrębnionych w tym 
budżecie. 

35. Wniosek odrzucony  
36. Wniosek został przyjęty - Prośba do prawnika o zdefiniowanie „czasowego spisu zdarzeń”- 

przeredagować par. 88 usunąć zapis czasowy spis zdarzeń  
37. Wniosek odrzucony  
38. Wniosek został przyjęty  

 
Wnioski zgłoszone przez Macieja Moraczewskiego, zgodnie z przesłanym pismem: 

1. Wniosek został przyjęty  
2. Wniosek odrzucony  
3. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  

 
Wnioski zgłoszone przez Marcina Etienne w kolejności, zgodnie z protokołem spotkania: 

1. Wniosek odrzucony  
2. Wniosek został przyjęty  
3. Wniosek został przyjęty  

 
Wnioski zgłoszone przez Janusza Skoniecznego w kolejności, zgodnie z protokołem 
spotkania: 

1. Wniosek został przyjęty  
2. Wniosek odrzucony  
3. Komisja wnosi o wprowadzenie JEDYNIE zapisu umożliwiającego zwoływanie posiedzeń 

Komisji Rady Miasta w sposób stacjonarny i zdalny  
4. Wniosek został przyjęty  
5. Wniosek odrzucony  
6. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  
7. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  
8. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  
9. Wniosek odrzucony – jest taki zapis  
10. Wniosek został przyjęty  
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Wnioski zgłoszone przez Jerzego Serzysko, zgodnie z protokołem spotkania: 

1. Wniosek został przyjęty  

 

Wnioski zgłoszone przez Tomasza Dąbrowskiego, zgodnie z protokołem spotkania: 

1. Wniosek został przyjęty  

 

Komisja Statutowa zwraca się z prośbą o wprowadzenie przyjętych zmian i wniosków 
oraz uwzględnienie uwag Komisji. Oczekujemy również przygotowania stosownego projektu 
uchwały, tak aby projekt Statutu można było przyjąć na Sesji Rady Miasta.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący  
Komisji Statutowej  
Rady Miejskiej w Łomiankach  

Grzegorz Lenard 

 


