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BRM.0002.1.2021 
 
         

         Szanowni Państwo! 
         
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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* 
 
XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 21 stycznia 2021 roku (czwartek), 
o godz. 16.00  - z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.  
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łomianki na lata 2021 -2030. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Łomianki na rok 2021. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Łomianki. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu z nowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
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przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, części działek ewidencyjnych nr 111/2 i 
112/1 z obrębu 0021 Łomianki Miasto. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/268/2020 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie transportu 
międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących 
w posiadaniu Gminy Łomianki.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/279/2016 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/398/2017 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

13. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie zachowania integralności województwa 
mazowieckiego oraz utrzymania wsparcia w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027 dla regionu 
Warszawskiego stołecznego. 

14. Rozpatrzenie projektu  stanowiska w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie 
działań Burmistrza Łomianek zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na realizacji pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja z infrastrukturą 
drogową w ciągu drogi serwisowej DK7 na terenie Gminy Łomianki. 

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad sesji. 
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