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Łomianki, 18 listopada 2021 r. 

BRM.0002.14.2021    
          

 
Szanowni Państwo! 

         
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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* 
 
XLVII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 25 listopada 2021 roku (czwartek), 
o godz. 16.00  - z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

Łomianki na rok 2021. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek 
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 
Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak. 

8. 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 
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trybu  zawarcia  umowy najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 121A 
w Łomiankach. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki.  
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022- 2026. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki  
w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2021 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku  
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej 
statutu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów 
Uzupełniających do Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia i Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Dąbrowa Zachodnia oraz wyborów Uzupełniających do Zarządu Osiedla 
Dąbrowa Rajska i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dąbrowa Rajska. 

16. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 
17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
18. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
19. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
 

 
 
 
 
 
*na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568) 
zarządzam przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 
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