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Łomianki, 23 czerwca 2022 r. 

BRM.0002.10.2022 

Szanowni Państwo, 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) i w związku 

z § 6, ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do Statutu Gminy 

Łomianki, zmieniam porządek obrad LX Sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 

30.06.2022 roku, pismem z dnia 15 czerwca 2022 roku, poniżej przedstawiam nowy 

porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres trzech lat. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Łanowej w gminie 

Łomianki. 
5. 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 588/22 z obrębu 0021 
Łomianki Miasto. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Skarbu Państwa 
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg gminnych realizowanych  
w ramach budowy drogi ekspresowej S7 oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wymiany 
Pieców. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łomianki”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Łomianek.  

11. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako 
Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013, zmienionej Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 
2011 roku, następnie zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej  
w Łomiankach z dnia 21 maja 2015 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/246/2020 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020. 

12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łomiankach. 

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

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

15. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021.  
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum 

zaufania za rok 2021. 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Łomianki za 2021 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

19. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. 
20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
21. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
22. Zamknięcie obrad sesji. 
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