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Wprowadzenie  
 

Przedstawione „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej na 2016 rok” stanowią zbiór najważniejszych 

działań planowanych do realizacji w roku 2016. Są to zadania strategiczne zgłoszone przez poszczególne 

jednostki i komórki organizacyjne Miasta Łomża. 

Opracowanie oparte zostało na Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2016, które określają 

podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Przy planowaniu budżetu Miasta na 2016 rok będą brane pod 

uwagę zmieniające się warunki ekonomiczne, analiza budżetu Miasta po trzech kwartałach 2015 r., 

informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji i udziałów w podatkach 

dochodowych oraz przewidywana wysokość przyznanych dotacji celowych. 

W związku z powyższym należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia różnic pomiędzy zakresem działań 

zawartych w niniejszym dokumencie z pozycjami projektu budżetu na 2016 rok. 

Prognozy wzrostu gospodarczego Polski są optymistyczne. Wzrost PKB w 2015 roku wyniesie 3,5 proc.  

W 2016 roku prognozowane jest dalsze przyspieszenie, wówczas PKB może osiągnąć wartość 3,8 proc. – 

tak oceniają w najnowszym raporcie eksperci z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zdaniem 

większości ekspertów czekają nas lata coraz szybszego wzrostu gospodarczego. 

Nowe Władze Łomży chcą wzmocnić działania zmierzające do przemiany Łomży w Miasto rozwijające się 

gospodarczo. Nie mniej jednak chcą czynić to w sposób rozsądny i przemyślany. Wydaje się, że kluczem do 

sukcesu jest inwestowanie w mocne strony Łomży zdiagnozowane w analizie SWOT będącego w trakcie 

opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża: duży potencjał ludnościowy z relatywnie korzystną 

strukturą ekonomiczną, wysoka jakość potencjału pracy mierzona poziomem wykształcenia mieszkańców, 

zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej, dość dobrze rozwinięty sektor spółdzielni 

socjalnych, znaczna aktywność organizacji pozarządowych, które są ważnym elementem kapitału 

społecznego. 

Możliwości rozwoju Miasta Łomża w dużym stopniu determinowane są czynnikami zewnętrznymi. Obecnie 

w polityce regionalnej i lokalnej spośród kluczowych zewnętrznych uwarunkowań największe znaczenie 

mają zapisy dotyczące priorytetów rozwoju zawarte w dokumentach wyższych szczebli, tj. unijnych  

i krajowych. Największe szanse powodzenia mają te działania, które są zgodne z celami zawartymi  

w strategiach wyższego rzędu. Wyznaczone w nich priorytety definiują także kierunki finansowania.  

W opracowanym we wrześniu br. projekcie Programu Rozwoju Miasta Łomża została przeprowadzona 

analiza uwarunkowań zewnętrznych, która oparta została na przeglądzie kluczowych dokumentów 

strategicznych na poziomie Unii Europejskiej i Polski. Przeanalizowano kierunki rozwoju zakreślone  

w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Uwzględnione zostały także możliwości 

finansowania działań rozwojowych zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) oraz w wybranych programach operacyjnych na szczeblu 

krajowym.   
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Z perspektywy możliwości wspierania rozwoju Łomży w sposób istotny uwarunkowania kształtuje 

ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej. Już od poprzedniej perspektywy finansowej zaznaczyło się 

w niej przesunięcie akcentów z wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych regionów w kierunku 

wzmacniania potencjału endogenicznego w celu podnoszenia konkurencyjności regionu lub innego układu 

terytorialnego.  

W ramach tak zwanych obszarów strategicznej interwencji Miasto Łomża wraz ze swoim otoczeniem jest  

identyfikowane jako subregionalny ośrodek wzrostu. Stwierdza się, iż Miasto jest ważnym centrum 

rozwoju. Strategia wojewódzka stawia przed ośrodkami subregionalnymi szczególne zadania postulując: 

1. Koncentrację działań na rzecz pobudzania przedsiębiorczości, 

2. Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej, 

3. Rozwój usług publicznych, także na rzecz otoczenia. 

Zakłada się przy tym, iż ośrodki subregionalne powinny dążyć do wykształcenia indywidualnych 

specjalizacji opartych o endogeniczne potencjały, a cele polityki rozwojowej powinny  koncentrować się 

wokół  tych specjalizacji.  

Jednym z priorytetów polityki społeczno-gospodarczej Miasta będzie rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich w celu zniwelowania kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. 

Przedsięwzięcie nakierowane będzie również na ożywienie tych obszarów. Rewitalizacja wymaga 

kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin, składających się na funkcjonowanie organizmu 

miejskiego, i są to między innymi sfery: ekonomiczna, społeczna, ekologiczna, ale również prawna, 

finansowa i planistyczna. W Mieście Łomża widoczna jest degradacja substancji tkanki mieszkaniowej  

w „starej” części Miasta oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży. Planowana jest 

także rewitalizacja obszarów starego budownictwa połączona z aktywizacją zawodową osób w trudnej 

sytuacji. W roku 2016 planowane jest opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta, gdzie zdiagnozowane 

zostaną obszary problemowe. Rewitalizacja będzie sukcesywnie wdrażana w ramach środków własnych 

oraz środków zewnętrznych. 

Rewitalizacja Miasta będzie dotyczyła: 

 odnowy zasobów dziedzictwa kulturowego; 

 ratowania zagrożonych obiektów o wartości zabytkowej; 

 inwestycji dot. budowy, modernizacji i adaptacji obiektów, także kulturowo-edukacyjnych, w celu 

ożywienia społeczno-gospodarczego; 

 porządkowania zdegradowanych obszarów Miasta; 

 ułatwień w poruszaniu się w przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych; 

 wprowadzania nowej i pielęgnacji istniejącej zieleni miejskiej w celu podnoszenia estetyki  

na obszarze rewitalizowanym uzupełnianym o monitoring na tych terenach; 

 dostosowania istniejących układów komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców; 

 wprowadzenia systemu monitoringu lub budowa (remont) oświetlenia na obszarach o zwiększonej 

przestępczości; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Degradacja_ekosystem%C3%B3w
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 aktywnych działań dotyczących systemu pomocy społecznej i edukacji dla osób zagrożonych 

marginalizacją; 

 wspierania inicjatyw pozwalających na działania z zakresu ekonomii społecznej, eliminowanie 

stereotypów; 

 budowania poczucia tożsamości mieszkańców na rewitalizowanym obszarze; 

 tworzenia lokalnych centrów aktywizacji społecznej na terenie rewitalizowanym – integracja 

międzypokoleniowa i wzajemna edukacja; 

 tworzenia programów aktywizacji dla seniorów; 

 ułatwienia dostępu do Internetu dla osób z terenów rewitalizowanych. 

Na wskazane zadania Miasto planuje pozyskać środki zewnętrzne, zarówno na projekty aktywizujące 

mieszkańców jak i na inwestycje miejskie.  

Założenia polityki społeczno – gospodarczej Miasta Łomża na 2016 r. zostały przedstawione  

w następujących obszarach tematycznych: 

 Transport i łączność 

 Turystyka 

 Gospodarka mieszkaniowa 

 Informatyka 

 Administracja publiczna 

 Bezpieczeństwo publiczne 

 Oświata i wychowanie 

 Ochrona zdrowia 

 Pomoc społeczna 

 Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 Pomoc rodzinie 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 Kultura fizyczna i sport 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne 
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I. ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ   
 

Transport i łączność 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z. B. 

(MPK). 

Priorytetem Władz Miasta będzie poprawa warunków komunikacyjnych układu dróg miejskich. Kluczowa 

jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Mieście i budowa dróg w rejonie siedzib 

przedsiębiorstw i mieszkańców. Poniższe zadania wpłyną na poprawę funkcjonowania i rozwój układu 

drogowego Miasta oraz komunikacji miejskiej. W pierwszej kolejności będą realizowane zadania, na które 

Miasto posiada dokumentację i pozwolenia, oraz na które jest możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych. Inwestycje będą prowadzone również zgodnie z programami budowy dróg i remontów ulic. 

1. Realizacja budowy i przebudowy dróg krajowych w Mieście: 

 przebudowa ostatniego niewyremontowanego odcinka ul. Sikorskiego (od ul. K. Wyszyńskiego 

do ul. W. Polskiego) – planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ.  

 przygotowanie dokumentacji projektowej na remont ul. W. Polskiego i ul. Zjazd oraz realizacja 

remontu ul. Zjazd w latach 2017-2018.  

 budowa drugiej nitki ul. Szosa Zambrowska i pozyskanie na ten cel dofinansowania ze środków 

krajowych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

2. Przygotowanie dokumentacji dot. zakupu autobusów miejskich dla MPK w ramach dofinansowania 

unijnego. 

3. Realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury drogowej zgodnie z Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym oraz Programem Budowy Ulic. W roku 2016 planowana jest budowa ulic: Podleśnej, 

Piaskowej, Ptasiej, Stawowej, Piaski. W roku bieżącym zostało zlecone wykonanie dokumentacji 

technicznej na wyżej wymienione ulice. 

W roku 2016 planuje się budowę odwodnienia terenów osiedla Zawady Przedmieście, oraz budowę 

ulic: Wiosennej i Zawady Przedmieście – I etap. 

4. W roku 2016 w ramach Programu Remontów Ulic priorytetem będzie: 

 Przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej przy Nr 155 wraz z połączeniem do ul. Browarnej 

(Łukasińskiego). Na powyższy cel planowane jest pozyskanie środków w ramach RPO WP.  

 Remont ul. Śniadeckiego w ramach środków własnych. 

 Remont ul. Studenckiej w ramach dofinansowania z RPO WP. 

 Pozyskanie dofinansowania na remont ul. Kopernika w ramach środków krajowych.  

 Dokończenie remontu ul. Krzywe Koło, pod warunkiem możliwości budżetowych.  

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na zabytkową ul. Dworną oraz realizacja zadania w kolejnych 

latach z pozyskaniem środków z tzw. „schetynówek”. 

6. Realizacja zadań inwestycyjnych w trybie lokalnych inicjatyw jako forma współpracy Miasta  

z mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

 



 

 

6 ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK 

 

Turystyka 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), 

organizacje pozarządowe, kluby sportowe. 

Priorytetem Miasta w roku 2016 będzie: 

1. Podjęcie kompleksowych i wszechstronnych działań organizacyjnych celem rozwoju turystyki  

w Mieście Łomża, tak by stała się rozwiniętą gałęzią gospodarki naszego Miasta i ważnym źródłem 

dochodów jej mieszkańców. 

2. Aktywizacja turystyczna z wykorzystaniem potencjału Domku Pastora oraz kompleksu bulwarów. 

Planowane działania: tworzenie ścieżek edukacyjnych, kino letnie, upowszechnianie informacji  

o walorach turystycznych w oparciu o infomaty. 

3. Wykonanie aplikacji interaktywnych (przewodnik kulturalny, turystyczny, informator miejski)  

z wykorzystaniem miejskiego systemu hotspotów. 

4. Udzielanie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom. 

5. Promocja Miasta w kraju i za granicą w celu rozwoju ruchu turystycznego. 

6. Przygotowanie materiałów promocyjnych w związku ze współorganizacją Dni Młodzieży. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. (MPGKiM). 

Priorytetem Miasta jest zabepieczenie lokali mieszkalnych dla mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej. 

Na ten cel planowane jest pozyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Poniższe zadania wpłyną na poprawę standardu istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych. 

1. Budowa budynku socjalnego z pozyskaniem dofinansowania, co umożliwi zwiększenie zasobów 

mieszkaniowych Miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. 

We wrześniu 2015 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie budynku. W roku 2016 

planowana jest realizacja i oddanie budynku do użytkowania. 

2. Remont i modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych prowadzona przez MPGKiM przy 

wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym środki z RPO WP. Ponadto została ustalona lista 

budynków, w których po niezbędnych pracach adaptacyjnych, można będzie pozyskać lokale socjalne. 

Są to: budynek przy ul. Zjazd 9 – można uzyskać 9-10 lokali, budynek przy ul. W. Polskiego 8a – 

dodatkowo po ustaleniu prawa własności można pozyskać 6-8 lokali oraz budynek przy  

ul. Nadnarwiańskiej, gdzie można pozyskać 9 lokali.  

3. W latach następnych planuje się realizację kolejnego budynku socjalnego z analizą możliwości 

wybudowania go jako budynku „pasywnego”, co pozwoli wygenerować oszczędności z tytułu 

dofinansowania, a później obniżenia kosztów bieżącego utrzymania.  
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Informatyka 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Miasta. 

Priorytetem w 2016 roku jest rozwój nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, 

mających wpływ na bliskość i łatwość dostępu do świadczonych usług, poprzez m.in. kontynuację realizacji 

zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, 

administracja samorządowa” – współfinansowanego ze środków UE. Nie bez znaczenia jest wykorzystanie 

infrastruktury światłowodowej powstałej w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu“, która łączy 

siecią szkieletową większość podległych Miastu jednostek. Pozwoli to na rozwój technologii IT w naszym 

Mieście wraz z optymalizacją kosztów.  

Cele operacyjne: 
- Zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Urzędu, a także doskonalenie 

komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem – poprzez wdrożenie nowych form komunikacji 

klienta z urzędem z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych (np. system powiadomień 

sms); 

- Zapewnienie klientom Urzędu możliwości wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw 

urzędowych i zapewnienie dostępu do informacji i usług publicznych poza rzeczywistymi 

godzinami pracy Urzędu oraz realizacja polityki równych szans i przeciwdziałanie „wykluczeniu 

cyfrowemu”– poprzez rozwój e-usług (ESP, e-PUAP, formularze interaktywne);  

- Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i użytkowanych urządzeń teleinformatycznych – poprzez 

wymianę bardzo awaryjnych już technologicznie przestarzałych zasilaczy awaryjnych do stacji 

roboczych, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego, zakup agregatu prądotwórczego 

zintegrowanego z zasilaczem awaryjnym w serwerowni. 

Ponadto w ramach obszaru planuje się: 
1. Administrowanie infrastrukturą sieciową powstałą w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu 

w Mieście Łomża”.  

Niezwykle ważny jest w XXI wieku rozwój technologii informatycznych w naszym Mieście za pomocą 

wybudowanej infrastruktury światłowodowej. Użytkowanie jej (przez okres 5 lat jedynie na cele 

niekomercyjne) daje możliwość optymalizacji kosztów na zakup wspólnych usług dostępu do Internetu 

do miejskich placówek. Planuje się wdrożenie zintegrowanych systemów dla administracji i oświaty. 

Wskazane działania pozwolą na standaryzację sprzętu i oprogramowania oraz centralizację 

zarządzania. Wymienione działania będą sprzyjały podniesieniu bezpieczeństwa posiadanych danych. 

Już w październiku 2015 r. rozpoczniemy inwentaryzację i analizę posiadanych zasobów dostawców 

Internetu pod kątem optymalizacji kosztów.  Niezwykle ważne staje się wdrożenie usług internetowych 

dla ludności poprzez e-urząd. Zaplanowane działania mają przynieść wymierne korzyści finansowe  

w kolejnych latach.  

2. Rozbudowa punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
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Administracja publiczna 

Celem administracji publicznej jest zapewnienie najwyższej jakości w wypełnianiu zadań publicznych oraz 

rozwijanie czynników wpływających na profesjonalną i przyjazną obsługę mieszkańców i wszystkich 

klientów Urzędu. 

Priorytetowe działania Miasta w tym zakresie w 2016 r. obejmują: 

1. Zapewnienie poprawnego, szybkiego i taniego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim i między 

miejskimi jednostkami - poprzez zastąpienie obiegu tradycyjnego dokumentów obiegiem 

elektronicznym - współfinansowanie ze środków UE w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych 

usług dla ludności …”; 

2. Zwiększenie dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnością – poprzez likwidację barier 

architektonicznych (montaż drzwi rozsuwanych automatycznie od strony dziedzińca wewnętrznego, 

tłumacz języka migowego on-line) – możliwość współfinansowania ze środków PFRON; 

3. Poprawę funkcjonalności pomieszczeń Urzędu – poprzez wyposażenie sal konferencyjnych  

w urządzenia multimedialne; 

4. Zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych - poprzez wdrożenie nowych rozwiązań telefonii Voip; 

5. Poprawę dostępności do usług - poprzez przeniesienie komórek rozproszonych do budynku przy  

ul. Nowej 2 z lokalizacji o utrudnionej dostępności – wystąpienie o dotację z budżetu wojewody; 

6. Zapewnienie profesjonalnej, ciągle doskonalonej kadry pracowniczej, która w sposób rzetelny realizuje 

powierzone zadania – poprzez system szkoleń i ocen oraz zapewnienie dostępu do portali branżowych; 

7. Poprawę dyscypliny pracy – poprzez zainstalowanie systemu RCP zintegrowanego z systemem 

Kadrowo - Płacowym. 

 

Kolejnym ważnym obszarem działania administracji publicznej jest współpraca na poziomie lokalnych 

samorządów, w szczególności: 

1. Realizacja zadań statutowych w ramach Łomżyńskiego Forum Samorządowego (ŁFS). Forum 

powstało aby stanowić silną grupę lobbującą za wspólnymi sprawami, a także jako szansa na 

pozyskiwanie nowych środków unijnych. Przy większej liczbie członków zwiększa się siła przebicia 

i możliwości z jakich może skorzystać Stowarzyszenie. ŁFS ma reprezentować interesy samorządów 

z dawnego województwa łomżyńskiego w kraju i za granicą, powołanie ŁFS  to szansa na 

wypracowanie wspólnych koncepcji, wspólnych inwestycji, wymagających dużych nakładów 

finansowych. Duże stowarzyszenie liczy się bardziej niż pojedyncza gmina. Nowy okres 

programowania unijnego będzie wspierał projekty, które będą realizowały specjalizacje 

przewidziane dla województwa. Priorytetowo będą finansowane projekty z koncepcją realizacji 

wsparcia kilku/kilkunastu gmin. 

2. Wspólna realizacja przedsięwzięć zapisanych w Strategii Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(ŁOF). Łomżyński Obszar Funkcjonalny został zawiązany pomiędzy Partnerami: Miastem Łomża, 

Gminą Łomża, Gminą Piątnica i Gminą Nowogród, którzy konsekwentnie zakończyli opracowanie 

projektu: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2014-2020. Wynikiem współpracy jest przyjęty przez Radę Miejską dokument Strategii o znaczeniu 

ponadlokalnym, który wskazuje wspólne działania rozwojowe, wychodzące poza granice jednej 
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gminy. Idea ŁOF to ożywienie gospodarcze, wykorzystanie inteligentnych specjalizacji regionu, 

wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, oraz dziedzictwa kulturowego czterech 

gmin. Jest ona narzędziem realizacji wspólnej polityki społeczno-gospodarczej z wykorzystaniem 

zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych. Inicjatorzy będą zabiegali o pozyskanie środków 

na wspólne działania dot. ożywienia gospodarczego. Jeszcze w 2015 r. planowane jest 

przedłożenie Strategii ŁOF do akceptacji Sejmiku Województwa Podlaskiego, co umożliwi 

zapewnienie środków na jej realizację w ramach RPO WP.  

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Straż Miejska, KM Policji.  

Planowane zadania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

1. Monitoring miejski z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury światłowodowej.  

Obecnie transmisja sygnału z kamer monitoringu jest realizowana radiowo, przez anteny nadawcze  

i odbiorcze w odpowiednim systemie, pracujące w paśmie publicznym. Ilość kanałów transmisji w tym 

paśmie radiowym jest ograniczona, co powoduje problemy w funkcjonowaniu monitoringu. Do 

monitoringu miejskiego planuje się wykorzystanie łączy światłowodowych jako głównego medium 

transmisji danych, co poprawi jakość transmisji oraz umożliwi rozbudowę systemu.  

2. Zakup sprzętu ratowniczego dla KM Państwowej Straży Pożarnej w celu realizacji zadań Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

3. Kontynuacja działań prowadzonych przez KM Policji i Straż Miejską na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

4. Dofinansowanie zakupów na potrzeby KM Policji w Łomży. 

5. Dofinansowanie patroli ponadnormatywnych KM Policji celem zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

6. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby Straży Miejskiej. 

 

Oświata i wychowanie 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, placówki oświatowe, Łomżyńskie Centrum 

Rozwoju Edukacji (ŁCRE), uczelnie wyższe. 

Priorytet 1. Podnoszenie kompetencji mieszkańców Łomży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa różnych 

grup. Kluczowy staje się w tym priorytetowo udział instytucji edukacyjnych. Konieczna jest dbałość  

o podejmowanie działań mających na celu modernizację i rozbudowę bazy materialnej instytucji 

edukacyjnych. 

Priorytet 2. Dbałość o utrzymanie wysokich wyników kształcenia w szkołach. 

Priorytet 3. Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy 

z różnych powodów (społecznych, ekonomicznych) osiągają niższe wyniki. 
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Priorytet 4. Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej i sportowej. 

Priorytet 5. Podejmowanie działań mających na celu wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin. 

Priorytet 6. Działania na rzecz promowania i stworzenia bazy dla szkolnictwa zawodowego. 

Planowane zadania Miasto zamierza realizować poprzez: 

1. Kontynuację programu termomodernizacji i remontów obiektów oświatowych – w 2015 r. 

przygotowano dokumentację techniczną. Rozpoczęcie realizacji w 2016 r. 

2. Modernizację pracowni komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, tam gdzie jest to 

konieczne. 

3. Informatyzację zarządzania w edukacji – wdrożenie programu E-arkusz organizacyjny w jednostkach  

i organie prowadzącym. Kontynuacja działań podjętych w 2015 r.  

4. Wykorzystanie sieci światłowodowej w oświatowych jednostkach organizacyjnych - zaprojektowanie 

szkolnych sieci informatycznych, wykonanie sieci w jednostkach z podziałem na sieć dydaktyczną, sieć 

administracyjną, sieć publiczną.  

5. Administrowanie sieciami szkolnymi z zachowaniem bezpieczeństwa danych przetwarzanych 

w jednostkach. Kontynuacja działań podjętych w 2015 r. 

6. Realizację projektu Centrum Pomocy Osób Niepełnosprawnych w Łomży we współpracy z Wydziałem 

Spraw Społecznych i Zdrowia (rozwój szkoły specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

z autyzmem i zespołem Aspargera, utworzenie nowych poradni terapeutycznych i specjalistycznych). 

W 2016 r. planuje się podjęcie działań utworzenia tego Centrum w budynku ZSD. 

7. Kontynuację elektronicznego naboru do wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz pozostałych 

programów wykorzystywanych w zarzadzaniu jednostkami oświatowymi. 

8. Wsparcie szkół zawodowych w modernizacji bazy dydaktycznej - zabezpieczenie środków finansowych 

dla szkolnych projektów w ramach funduszy unijnych. 

9. Zabezpieczenie środków na wzrost wydatków płacowych w szkołach podstawowych związanych  

z obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (dodatkowe zatrudnienia nauczycieli w szkołach 

podstawowych).  

10. Modernizację w szkołach podstawowych pracowni przeznaczanych na realizację rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego po przekształceniu szkół w zespoły szkolno-

przedszkolne (dostosowanie do wymagań p.poż.). 

11. Współpracę z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi, w tym z: Podlaskim Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży, organami prowadzącymi szkoły  

i przedszkola niesamorządowe.  

12. Kontynuację budowy boisk przy placówkach oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących  

i Mechanicznych, Szkoła Podstawowa nr 10). 

13. Opracowanie i wdrożenie nowych zasad organizacji kształcenia zawodowego, w tym poprawa bazy 

materialnej szkół zawodowych oraz powiązanie szkół z sektorem gospodarki. 

14. Rozwój kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem potencjału szkół i uczelni wyższych. 

15. Realizację kierunków polityki oświatowej państwa w ramach roku szkolnego 2015/2016 - „Rok 
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Otwartej Szkoły”. 

16. Realizację zadań wynikających z doświadczeń ŁCRE ze zrealizowanego projektu „Zmodernizowane 

doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie Miasta Łomża”. 

17. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów, którzy 

współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy. 

18. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2. 

19. Zabezpieczenie środków na wzrost wydatków płacowych pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych miastu. 

20. Racjonalizację sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

Na zdecydowaną większość powyższych zadań Miasto planuje pozyskać środki z następujących źródeł:  

RPO WP, POWER i PFRON. 

Ochrona zdrowia 
Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, KM Policji, organizacje pozarządowe, 

placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Priorytetowe zadania w 2016 r. mają na celu rozwój profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie alkoholizmowi 

oraz rozwiązywanie problemów związanych z patologią społeczną. Przewiduje się zwiększenie działań 

związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych.  

W tym zakresie planowane są następujące zadania: 

1. Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia 

dziennego typu: świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych.  

2. Dofinasowanie obozów terapeutycznych i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

3. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyczno – edukacyjnymi 

i socjoterapeutycznymi. 

4. Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia. 

5. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2016 rok. 

6. Wspieranie działań dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, zdrowego stylu 

życia, pomocy chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom w ramach Łomżyńskiego Programu 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. 

7. Adaptacja budynku po szpitalu zakaźnym (w przypadku przekazania obiektu przez Urząd 

Marszałkowski) na zakład opiekuńczo-leczniczy i opiekuńczo-pielęgnacyjny. 

 

Realizacja powyższych działań prowadzona będzie przy zangażowaniu i współpracy organizacji 

pozarządowych. 
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Pomoc społeczna 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

(OIK), Dom Pomocy Społecznej (DPS), Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. 

Priorytetem działań Władz Miasta w obszarze polityki społecznej jest pomoc osobom wykluczonym  

i zagrożonym wykluczeniem społecznym lub zawodowym w zwiększeniu szans w powrocie do aktywności 

społecznej i zawodowej.  

1. Umocnienie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej – aktywizacja zawodowa długotrwale 

bezrobotnych, szkolenia w kierunku tworzenia spółdzielni socjalnych lub uzyskania dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych. 

2. Aktywizacja długotrwale bezrobotnych poprzez organizację prac społecznie użytecznych. 

3. Realizacja programów edukacyjnych dla rodzin niewydolnych wychowawczo. 

4. Udzielanie wsparcia i ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

5. Realizacja programu osłonowego na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża. 

6. Zapewnienie środków finansowych na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

7. Zapewnienie standardu bezpieczeństwa pobytu mieszkanek Domu Pomocy Społecznej i świadczonych 

na ich rzecz usług. 

8. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 

9. Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. 

10. Wsparcie finansowe dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

11. Zapewnienie środków finansowych dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych  

i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

12. Rozszerzenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób starszych. 

13. Zapewnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych. 

Przy realizacji zadań przewiduje się wykorzystanie środków dostępnych w programach PUP oraz POWER 

i RPO WP. 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 
Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Dom Pomocy Społecznej (DPS), 

Powiatowy Urząd Pracy oraz organizacje pozarządowe. 

1. Dofinasowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w turnusach rehabilitacyjnych. 

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

3. Dofinasowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

4. Dofinasowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
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5. Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb wynikających  

z niepełnosprawności zatrudnionych na tych stanowiskach osób. 

6. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osób niepełnosprawnych. 

7. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Łomży. 

8. Udzielanie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby 

niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej. 

9. Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesieniu wkładu do spółdzielni socjalnej oraz doradztwo organizacyjne, 

prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby 

niepełnosprawne. 

10. Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób 

niepełnosprawnych poprzez przystąpienie do programu „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC 

MIĘDZY REGIONAMI II. 

11. Realizacja pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Formy wsparcia przewidziane  

w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. 

12. Finasowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

13. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Przy realizacji zadań przewiduje się wykorzystanie środków dostępnych w programach PUP oraz PFRON. 

 

Pomoc rodzinie 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK). 

Podstawowe działania realizowane w tym zakresie to: 

1. Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci z terenu Miasta Łomża, których 

rodzice złożą wnioski o przyjęcie do w/w placówek. 

2. Realizacja rządowego programu pomocy uczniom p.n. „Wyprawka szkolna”. W ramach programu 

zapewniona zostanie pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów III klasy 

szkoły podstawowej i IV klasy technikum, pochodzących z rodzin o niskich dochodach. 

3. Pomoc materialna w formie stypendiów przeznaczona dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta. 

4. Utrzymanie systemu dopłat do wyżywienia w przedszkolach i szkołach dla dzieci z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej. 

5. Wprowadzenie pomocy rodzinom w formie „samorządowego becikowego”. 

6. Kontynuacja wypłacania zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku. 

7. Objęcie wsparciem materialnym rodziców poprzez wypłatę świadczenia rodzicielskiego. Uprawnieni 

będą m.in.: bezrobotni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby 

wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, a także osoby zatrudnione lub prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. 
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8. Objęcie wsparciem finansowym rodzin, które przekroczą próg dochodowy. Świadczenia nie będą 

odbierane, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, 

łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. 

9. Kontynuowanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie podpisywania umów na udział w Karcie 

Dużej Rodziny. 

10. Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Z. B. (MPGKiM), Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. (ZGO), Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (MPEC), organizacje pozarządowe, mieszkańcy Miasta. 

Poniższe zadania wpłyną na poprawę procesu usuwania i utylizacji odpadów komunalnych, ochrony 

środowiska naturalnego, jak też poprawę organizacji ruchu w Mieście. Ponadto w roku 2016 będą 

realizowane zadania zapisane w ramach budżetu obywatelskiego wybrane przez mieszkańców Miasta. 

1. Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma. 

W roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg na I etap budowy parku t.j. makroniwelację terenu, 

budowę alejek oraz placów z kostki, a także oświetlenia parkowego. Drugi etap,  przy wsparciu 

środków zewnętrznych we współpracy ze spółdzielniami oraz środowiskami mieszkańców, będzie 

obejmował zagospodarowanie zieleni, budowę placów zabaw, montaż płyt granitowych z myślami 

świętego Jana Pawła II sfinansowanych przez fundatorów.   

2. Modernizacja hali targowej na Starym Rynku przy wsparciu środków zewnętrznych. W roku bieżącym 

będzie opracowana koncepcja i pełna dokumentacja techniczna. W 2016 r. planuje się pozyskanie 

środków z RPO WP. 

3. Kontynuacja prac związanych z rekultywacją zamkniętej części miejskiego składowiska odpadów  

w Czartorii. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje rekultywację na cele przyrodnicze kwater  

(nr X, IX, VIII). Kwatera nr X zostanie zrealizowana w 2015 r. Również w roku bieżącym zostaną 

ogłoszone przetargi na wykonanie kwater IX i VIII z terminem realizacji w 2016 r. Rekultywacja kwater 

będzie możliwa ze środków finansowych z NFOŚiGW oraz z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-

2020.  

4. Realizacja zadań priorytetowych przez Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. dot. budowy 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowy instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych (kompostowni).  

5. Kontynuacja przedsięwzięcia dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta. Zadanie 

jest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w formie dotacji – zwrotu kosztów 

poniesionych przez Miasto.  

6. Zakończenie postępowania dot. wyboru partnera prywatnego do projektu budowy Miejskiego 

Centrum Handlowo - Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w formule PPP. 

7. Utrzymanie istniejącej infrastruktury komunalnej we właściwym stanie technicznym, m.in.: urządzenia 

drogowe, sygnalizacja świetlna, mosty, kanalizacja deszczowa, remonty dróg i skrzyżowań, zieleń 
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miejska, sieć oświetlenia ulicznego, prace porządkowe na ulicach i placach miejskich, targowisko 

miejskie, cmentarze komunalne, dworzec autobusowy PKS, odłowy bezpańskich zwierząt.  

8. Zakupy inwestycyjne na odtworzenie majątku komunalnych zakładów budżetowych (MPK, MPGKiM). 

9. Nadzór nad odpowiednim kształtowaniem cen usług komunalnych. 

10. Realizacja celów i zadań zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomży.    

11. Administrowanie dworcem PKS od stycznia 2016 r. przez Miasto. W celu optymalizacji kosztów Miasto 

nie planuje tworzenia dodatkowych etatów, a zrealizuje zadanie w formie zlecenia dla MPGKiM. 

12. Podjęcie działań w kierunku zakupu terenu PKP. 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk 

Twórczych (MDK–DŚT), Teatr Laki i Aktora, Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, Miejska 

Biblioteka Publiczna, Muzeum Północno-Mazowieckie, stowarzyszenia działające w sferze kultury. 

Priorytet 1. Rozpoczęcie przygotowań do 600 - lecia nadania Praw Miejskich Łomży. 

Priorytet 2. Przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży w Łomży. 

Mając na uwadze zbliżające się obchody 600 lecia nadania praw miejskich niezwykle ważna jest 

rewitalizacja obiektów kultury i zabytków.  

W 2016 r. planuje się: 

1. Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w ramach dofinansowania z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża zgodnie z przyjętą 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 525/LXIX/10 z dnia 10.11.2010 r. 

3. Udzielanie dotacji na działalność bieżącą instytucji kultury oraz dofinansowanie wydatków 

inwestycyjnych. 

4. Dofinansowanie miejskich wydarzeń kulturalnych i form edukacji kulturalnej. Poza cyklicznymi 

imprezami w 2016 r. planuje się współudział w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Łomży 

(wykonanie materiałów promocyjnych i organizację koncertu) oraz nowe wydarzenie  „Jesienny 

festiwal muzyczny”.  

5. Dotacje celowe z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom, m.in. na: 

 działalność wydawniczą promującą Łomżę i Ziemię Łomżyńską, 

 organizację otwartych imprez kulturalnych, 

 działalność popularno – naukową, 

 realizację programów edukacyjnych w sferze kultury, w tym programów służących 

przygotowaniom do obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. 

6. Konserwację istniejących pomników. 
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Kultura fizyczna i sport 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), 

organizacje pozarządowe, kluby sportowe. 

1. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej. 

2. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: Parku Wodnego o część zewnętrzną w postaci basenu 

oraz wodnego placu zabaw dla dzieci, Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Orlik 2012 o kolejne boisko 

do piłki nożnej, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

3. Planowany jest: zakup sprzętu na siłownię w Parku Wodnym i na Stadionie Miejskim. 

4. Wdrożenie Łomżyńskiego Programu „Powszechnej Nauki Pływania“ adresowanego do uczniów klas  

I-IV łomżyńskich szkół pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

5. Organizacja imprezy sportowej o randze ogólnopolskiej pn. Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów  

w Piłce Nożnej. 

6. Organizacja obozów sportowych z wykorzystaniem obiektów MOSiR i innych obiektów sportowych  

w Mieście. 

7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej i sportu:  

 programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, 

 udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez 

polskie związki sportowe w najwyższych klasach rozgrywkowych, 

 organizacja na terenie Miasta otwartych imprez (zawodów) sportowych  

i sportowo-rekreacyjnych, 

 udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w ramach 

systemu współzawodnictwa sportowego, 

 objęcie aktywnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, m.in. poprzez: łączenie realizacji 

programów kultury fizycznej z miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

8. Przeznaczenie środków budżetowych na: 

 dofinansowanie imprez sportowych wynikających z rocznego kalendarza imprez sportowych,  

 dofinansowanie  łomżyńskich klubów sportowych, 

 nagrody Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury 

fizycznej, 

 zakupy sprzętu sportowego i nagród w zawodach organizowanych na terenie Miasta jako 

forma współudziału w ich organizacji. 

 

Rozwój przedsiębiorczości 

Jednostki realizujące zadania w tym obszarze: Urząd Miejski, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., Agencja 

Rozwoju Regionalnego, Społeczne Forum Gospodarcze, organizacje wspierające biznes, przedsiębiorcy. 
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Priorytetem Władz Miasta w zakresie rozwoju przedsiębiorczości będzie tworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju gospodarki lokalnej oraz wzrostu atrakcyjności Miasta dla lokalizacji nowych 

inwestycji. 

Na 2016 r. zaplanowane zostały następujące działania: 

1. Zagospodarowanie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez 

doprowadzenie brakujących sieci do działek włączonych do Strefy, zorganizowanie przetargów łącznych 

na grunty w Strefie. 

2. Organizacja IV targów Strefy w Łomży. 

3. Aktywna promocja gospodarcza Miasta poprzez promowanie lokalnych firm w tym wizyty studyjne  

w ich siedzibach, udział przedstawicieli Miasta w targach i konferencjach branżowych, przygotowanie 

profesjonalnych materiałów reklamowych w formie folderów, prezentacji, filmu.  

4. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz Społecznym Forum Gospodarczym w zakresie 

opracowania koncepcji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz koncepcji strefy/obszaru aktywności 

gospodarczej. 

5. Wykorzystanie potencjału Parku Przemysłowego Łomża dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez: 

realizację programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, organizowanie targów 

przedsiębiorczości, konferencji, spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców (działania 

współfinansowane z RPO WP i BGK). 

6. Planuje się utworzenie Punktu Informacyjnego w PPŁ celem zwiększenia dostępności do informacji  

w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.  

Sfinansowanie utworzenia punktu w ramach pomocy technicznej RPO WP lub innych dostępnych 

środków. 

7. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie kontaktów z Miastami partnerskimi w celu 

realizacji wspólnych projektów w tym aranżacji spotkań przedsiębiorców z obu państw w określonej 

branży. 

8. Analiza możliwości pozyskania nowych terenów inwestycyjnych przez Miasto. 

9. Realizacja projektu „Budowa Centrum Logistycznego w Parku Przemysłowym Łomża – II etap budowy 

PPŁ”. Planowane sfinansowanie zadania ze środków RPO WP oraz środków własnych Spółki. 

 

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne 

Priorytetem działań Władz Miasta związanych z gospodarką nieruchomościami jest dbałość o stan zasobów 

gruntów miejskich oraz osiąganie wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, zbywanie nieruchomości, 

jak też udosptępnianie nieruchomości w drodze najmu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia.   

W roku 2016 planowane jest zakończenie scalenia przy ul. Żabiej oraz realizacja procesu scalenia przy  

ul. Polnej. 

W zakresie planowania przestrzennego realizowane zadania są zgodne ze Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża. Działania mają na celu tworzenie miejskiego 

zasobu gruntów na cele mieszkaniowe i inwestycyjne oraz realizację planów miejscowych w procesach 

scaleń i podziałów nieruchomości. Planowane jest opracowanie zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 
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 rejon ulic: W. Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie  

ul. Meblowej, 

 rejon ul. Rybaki – rzeka Narew, 

 rejon ul. Nowogrodzkiej. 

Prowadzona będzie realizacja zadań wynikających z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, 

polegających na publikacji metadanych dla planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących: 

wektoryzację obowiązujących planów miejscowych, publikację rastrową studium oraz stworzenie 

metadanych, wdrożenie modułu iGeoPlan realizującego funkcjonalność wypisów i wyrysów z planów, 

publikację opracowanych danych i metadanych w portalu mapowym eGmina. 

II. ZAŁOŻENIA POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA 
 

W zakresie polityki finansowej priorytetowym celem na rok 2016 będzie zapewnienie właściwego poziomu 

środków na realizację zadań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2028 

oraz utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Ze względu na konieczność spełnienia 

wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia  

i generowania nadwyżki operacyjnej, prognozowany poziom wydatków bieżących na rok 2016 zostanie 

dostosowany do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Rok 2016 będzie szczególnie 

ważny z uwagi, na to iż nastąpi zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie 

w Łomży wielu inwestycji związanych m.in. z termomodernizacją budynków oświatowych i komunalnych,  

infrastrukturą drogową oraz przygotowaniem infrastruktury technicznej na organizację w 2018 roku 

obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich (rewitalizacja terenów, modernizacja Filharmonii 

Kameralnej czy Hali Targowej). Dodatkowo konieczne będzie zabezpieczenie środków na realizację 

przedsięwzięć kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze oraz 

te, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy 

2014-2020. Ważne przy tym jest aktywne włączenie społeczności lokalnej poprzez działania w ramach 

programu „Budżetu obywatelskiego”, mające na celu zaangażowanie mieszkańców Miasta w proces 

decyzyjny dotyczący wydatkowania środków na realizację miejskich inwestycji. 

 

Dochody i wydatki 

Celem priorytetowym w sferze dochodów będzie podejmowanie działań nakierowanych na zwiększenie 

dochodów, w tym dochodów własnych oraz środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach nowej 

perspektywy. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowej polityki podatkowej poprzez ograniczanie 

wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, co sprzyjać będzie lokalnej przedsiębiorczości i zwiększaniu 

atrakcyjności inwestycyjnej Miasta. Z uwagi na prognozowaną poprawę aktywności gospodarki krajowej  

i spodziewanego przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń oraz polepszenia wskaźników zatrudnienia, 

przewiduje się stopniowy wzrost dochodów bieżących, zwłaszcza dochodów z podatku PIT i CIT, nie mniej 

jednak wysokość tych dochodów warunkuje przyjęta ostatecznie polityka rządu. Zachowanie zatem 

stabilnej wysokości dochodów własnych przy zmiennej i niepewnej wielkości transferów z budżetu 

państwa stanowi ważny czynnik dla zapewnienia źródeł finansowania wydatków. 
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W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się pozyskanie wyższych, niż to miało miejsce w roku 

bieżącym środków z UE. Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, które są 

mocno uzależnione od sytuacji i koniunktury w gospodarce, Miasto będzie prowadziło racjonalną politykę 

uwzględniającą kalkulację ekonomiczną przy wyborze formy wykorzystania majątku, oczekiwania 

mieszkańców i inwestorów oraz długofalowe potrzeby Miasta. Działania skoncentrowane będą  

na przygotowaniu oferty do sprzedaży miejskich terenów inwestycyjnych. 

   

W obliczu niepewności, co do przyszłych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, mogących wpłynąć 

na dochody budżetowe Miasta uzasadnione jest prowadzenie dalszych prac w kierunku poprawy struktury 

wydatków bieżących i utrzymania wysokiego udziału wydatków na cele rozwojowe. Konieczne będzie 

utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej, tak aby zachować odpowiednią relację pomiędzy 

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zarówno na etapie planowania, ale także na etapie 

wykonania tych wielkości na koniec każdego roku. Stąd też priorytetowym celem przy planowaniu 

wydatków bieżących będzie pełne zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne przeznaczone  

na realizację zadań ustawowych nałożonych na Miasto, a także na wydatki związane ze zobowiązaniami 

wynikającymi z podpisanych umów oraz z obsługą długu, przy jednoczesnym założeniu utrzymania jakości 

usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców na wysokim poziomie. Zdolność do 

uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości realizacji planów 

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także tych dla których istnieje możliwość pozyskania 

środków europejskich na ich realizację. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio  

na wiarygodność kredytową Miasta.  W celu jak najlepszego przygotowania Łomży do efektywnej absorpcji 

środków w kolejnym okresie programowania UE, konieczna będzie kontynuacja działań zmierzających do 

racjonalizacji wydatków bieżących Miasta, tak aby możliwe było wygenerowanie wysokiej nadwyżki 

operacyjnej, która skutkować będzie zwiększeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia i pozwoli 

na zachowanie ustawowego limitu zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Dbanie o wypracowanie 

odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych stanowi ważne zadanie  

w zakresie zarządzania finansami Miasta.  

 

Wyniki finansowe roku 2015 i 2016 będą miały istotne znaczenie dla zapewnienia możliwości wysokiego 

poziomu absorpcji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. 

 

 

   

 

 

 

 

W oparciu o informacje Skarbnik Miasta,  

wydziałów UM, jednostek podległych i innych podmiotów  

opracowano w Wydziale Rozwoju  

i Funduszy Zewnętrznych 


