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Łomianki, 18 luty 2021 r. 

BRM.0002.2.2021 
     

         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* 
 
XXXV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 25 luty 2021 roku (czwartek), 
o godz. 16.00  - z następującym porządkiem obrad: 
 

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

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

Łomianki na rok 2021. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 
sprzedaży na terenie gminy Łomianki. 

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.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama 
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nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku przetargowego 
trybu  zawarcia  umowy najmu. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy Dziekanów 
Polski”.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Nowy Północny-
Zachód”.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Łomianki. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia 
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach oraz nieodpłatnego 
przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości stanowiącej działkę 
ew. nr 224 w obrębie Łomianki Dolne. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach na rok 2021. 

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 
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