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Protokół Nr XIII/19 

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, 

które odbyły się w dniu 14 sierpnia 2019 roku 

sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży 
 

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji uczestniczyło 22 

radnych, co stanowi 95,65 %  ogółu radnych. 
 

W obradach nie uczestniczył radny Wojciech Michalak 
 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyły osoby zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 
 

Obrady rozpoczęto o godzinie 1700,  a zakończono o godz. 1708. 
 

Jan Olszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Otworzył obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Po zapoznaniu się z 

listą obecności stwierdził prawomocność obrad.  Poprosił o uwagi do  

zaproponowanego porządku obrad. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Jan Olszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 Stwierdził, że porządek został przyjęty. 
 
Rada przyjęła następujący porządek obrad: 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Podlaskiego NK – II.4131.101.2019.DM z dnia 25 lipca 2019 r., doręczonego 25 

lipca 2019 r., w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 113/XII/19 Rady 

Miejskiej Łomży z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta 

Łomża – druk nr 218, 218 A.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – druk nr 218, 218 B. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 330/XXXVIII/17 Rady Miejskiej 

Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości – druk nr 218, 218 C. 

 
Ad. 1 
 

Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 Otworzył dyskusję. 
 

Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wniesienia skargi na  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 

lipca 2019 r., NK – II.4131.101.2019.DM 

 Na 22 radnych obecnych na sesji, w głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za 

podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, przeciw było 10 radnych, 

wstrzymujących brak. Rada uchwałę podjęła. 
 

Uchwała Nr 122/XIII/19 
Rady Miejskiej Łomży 
z dnia 14 sierpnia  2019 r. 

 

w sprawie wniesienia skargi na  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Podlaskiego z dnia 25 lipca 2019 r., NK – II.4131.101.2019.DM – w załączeniu do 

protokołu 
 

Ad. 2 
 

Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 Otworzył dyskusję. 
 

Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 

Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

 Na 22 radnych obecnych na sesji, w głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za 

podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych,  7 radnych było przeciw, od głosu 

wstrzymał się 1. Rada uchwałę podjęła. 
 

Uchwała Nr 123/XIII/19 
Rady Miejskiej Łomży 
z dnia 14 sierpnia  2019 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – w załączeniu do protokołu 
 

Ad. 3 
 

Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 Otworzył dyskusję. 
 
Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości    

 Na 22 radnych obecnych na sesji, w głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za 

podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw było 4, od głosu wstrzymało 

się 4. Rada uchwałę podjęła. 

 

Uchwała Nr 124/XIII/19 
Rady Miejskiej Łomży 
z dnia 14 sierpnia  2019 r. 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – w załączeniu do 
protokołu 
 
Jan Olszewski   – Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 W związku z wyczerpaniem porządku dziennego zamknął obrady XIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.  

                        Przewodniczący 
                   Rady Miejskiej Łomży 
 
                        Jan Olszewski 
 
 
 
Protokołowała: 
 

D. Śleszyńska 
 


