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                                                                                      Łomianki, dnia 25.01.2023r. 

 

Protokół nr 1/2023 

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki 

z dnia 24 stycznia 2023 roku 

 
 Posiedzenie Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się sali B 0.06 (przy 

sali konferencyjnej) w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 w 

Łomiankach o godz. 17.30 w formie stacjonarnej.   

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Technicznej Radny RM Jerzy Serzysko. 

W obradach wzięło udział 4 członków komisji: T.Dąbrowski, J.Serzysko, K.Wawer, J. Skonieczny. 

W obradach wzięli udział: Zastępca Burmistrza Łomianek Aneta Gawin, Naczelnik wydziału Piotr 

Kowalski, Dyrektor ICDS Ewelina Kordek, Przewodnicząca RM Maria Pszczółkowska, Prezes Spółki 

KMŁ Piotr Gutkowski oraz Radni Adam Salwowski i Agnieszka Zdunek. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący KT przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Komisji; 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników; 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piotra Brzezińskiego w gminie 

Łomianki; 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 

trzech lat; 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/378/2021 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2023 roku; 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/266/2020 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2020 roku; 

7. Sprawy różne  

8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.2.  

Naczelnik Piotr Kowalski przedstawił projekt uchwały. Głos zabrali członkowie komisji, mieszkańcy 

oraz osoby obecne na posiedzeniu. Analizowana była lokalizacja targowiska, potrzeba wprowadzenia 

opłaty „targowej” oraz „placowej”. Radna Agnieszka Zdunek złożyła wnioski merytoryczne dot. 
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projektu uchwały. Komisja pochyliła się nad złożonymi wnioskami oraz przyjęła je jednogłośnie, 

proponując wporwadzić następujące zmiany w projekcie uchwały:  

- Wykreślić cały pkt.8 Regulaminu  

- Zmienić czas funkcjonowania targowiska w piątek na godz. od 7:00 – 19:00 

- Dodać podpunkt 3) w pkt. 5. Regulaminu w brzmieniu: „Posiadania przy sobie dokumentu 

potwierdzającego status rolnika”  

- Dodać podpunkt 4) w pkt. 5. Regulaminu w brzmieniu: „Utrzymania porządku i czystości w obrębie 

użytkowanego stanowiska handlowego w czasie handlu i tuż po jego zakończeniu.” 

 

Komisja po wprowadzeniu w.w. zmian, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

(4 „za”/0 „wstrzymujących się”/ 0 „przeciw”) 

 

Ad.3. 

Naczelnik Piotr Kowalski przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący Komisji zwrócił się z wnioskiem 

aby przesyłać do członków Komisji dokumentację uzupełniającą tj. dokumenty, które wymieniane są z 

nazwy w projekcie uchwały bądź uzasadnieniu. Członkowie Komisji jednogłośnie przychylili się do 

wniosku przewodniczącego.  

 

Komisja, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

(4 „za”/0 „wstrzymujących się”/ 0 „przeciw”) 

 

Ad.4. 

Dyrektor ICDS Ewelina Kordek przedstawiła projekt uchwały. Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń. 

 

Komisja, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

(4 „za”/0 „wstrzymujących się”/ 0 „przeciw”) 

  

Ad.5. 

Projekt uchwały przedstawił Prezes Spółki „KMŁ” Piotr Gutkowski. Członkowie Komisji zadawali 

pytania dot. funkcjonowania spółki, planów na rozwój i modernizację taboru oraz pytania dot. zakupu i 

utrzymania nowych autobusów. Głos w tej sprawie zabrali również obecni radni Adam Salwowski oraz 

Agnieszka Zdunek. Komisja stwierdziła, że należy podjąć działania mające na celu rozwój Spółki 

„KMŁ” natomiast kierunki tego rozwoju należy skonsultować także z innymi organami tj. Radą 

Młodzieżową, Radą Seniorów oraz Komisjami Dialogu Społecznego. Przewodniczący zawnioskował 

także o przygotowanie przez władze KMŁ spotkania tematycznego dotyczącego raportu z 

dotychczasowej działalności oraz zaprezentowania Radzie Miejskiej wielowariantowej wizji dalszego 

rozwoju spółki z  uwzględnieniem analiz finansowych każdego  z przedstawionych wariantów. 

Komisja przychyliła się do wniosku Przewodniczącego (2 „za”/1 „wstrzymujący się”/ 1 „przeciw”) 

Komisja rekomenduje skierować uchwałę  ponownie do prac w komisjach. 
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Ad.6.  

J.W. -  

Komisja rekomenduje skierować uchwałę  ponownie do prac w komisjach. 

 

Ad.7. 

Nikt z członków Komisji oraz osób obecnych na posiedzeniu nie zgłosił żadnej sprawy.  

 

Ad.8. 

Przewodniczący Komisji Technicznej Radny Jerzy Serzysko w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad, podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu oraz zamknął obrady Komisji Technicznej.  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

 

 

 

 

     Protokołował:      Przewodniczący Komisji Technicznej: 

 

Tomasz Dąbrowski            Jerzy Serzysko 

 

 


