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Protokół nr 26/16 

z posiedzenia Komisji Pomocy Społecznej i Zdrowia 

z dnia 20 grudnia 2016 roku 

 

Na ogólną liczbę 10 członków Komisji w posiedzeniu wzięło udział  9 osób, zgodnie z 

listą obecności. 

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji – radna Wanda 

Mężyńska. Po zapoznaniu się z listą obecności, stwierdziła prawomocność 

posiedzenia, przywitała gości i poprosiła o uwagi do proponowanego porządku 

posiedzenia. Uwag nie wniesiono, Komisja realizowała następujący porządek 

posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dnia 22 listopada 2016 roku. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Programu  

wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2017 

- 2021 /druk nr 510, 510A/  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior Wigor” /druk nr 513, 513A/   

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad. 1 

Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dnia 22 listopada 2016 roku. 

Uwag do protokołu nie wniesiono, Komisja protokół przyjęła. 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Programu  wolontarystycznego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2017 - 2021 /druk nr 510, 

510A/  

Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwróciła uwagę, że radni materiały 

otrzymali, prosi o uwagi i zapytania. Jako pierwsza poprosiła o wyjaśnienie, czy 2 

opiekunów  wystarczy. Prosi również o wyjaśnienie, czy zdarza się, że ktoś zgłosi się 

jako wolontariusz, a później nie sprawdza się. 

Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS odpowiadając wyjaśnił, że średnio rocznie 

maja  ponad 30 wolontariuszy i taka liczba wystarcza, jeżeli zaś chodzi o pytanie 

drugie, to takich przypadków nie mieli, starają się tak dobrać środowisko, aby mógł się 

w nim sprawdzić i wykazać. Dodał, że w przeważającej mierze są to uczniowie szkół 

średnich  i studenci i bardzo dobrze zdaja egzamin w środowisku.  

Prezydent Agnieszka Muzyk dodała, że podjęli działania, aby zwiększyć liczbę 

wolontariuszy wśród studentów.  Dodała, że w ramach swoich zajęć zabrała studentów 

na przegląd piosenki religijnej i ci młodzi ludzie, jak zobaczyli, chcą włączyć się w 

wolontariat.  
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Radny Lech Śleszyński zabierając głos poinformował, że przez 14 lat był 

opiekunem Szkolnego Koła PCK i przez te 14 lat młodzież oddała ponad tysiąc litrów 

krwi.  Ponadto prowadził grupę ratownictwa przedmedycznego, jak również zajmował 

się akcjami charytatywnymi.  

Radny Łukasz Kacprowski zabierając głos w dyskusji zauważył, że wolontariat 

rozwija się i coraz więcej młodych ludzi angażuje się. Coraz więcej osób 

bezinteresownie stara się poświęcać swój wolny czas drugiemu człowiekowi.  

Prezydent Agnieszka Muzyk dodała, że w ramach CWS zamierzają stworzyć 

Centrum wolontariatu na miasto Łomża, bo jak radni zauważyli wolontariat już pięknie 

funkcjonuje w wielu placówkach miejskich, chcą to spiąć w jedno, tworzyć jeden 

system, aby z ramienia miasta być koordynatorem i to wszystko połączyć.  Ponadto 

takie zjednoczenie pozwoli pozyskiwać  środki na większe, czy też mniejsze  działania. 

Radna Edyta Śledziewska zabierając glos w dyskusji stwierdziła, że dobrzej się 

stało, iż taki program został stworzony, pozwoli to na unormowane.  

 Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono, Komisja w wyniku głosowania 8 

głosami za - przy braku przeciwnych i wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu  wolontarystycznego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2017 - 2021 

Ad. 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior Wigor” /druk nr 513, 513A/   

 Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwróciła uwagę, że radni materiały 

otrzymali, prosi o uwagi i zapytania.  

Agnieszka Muzyk –Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzając poinformowała, 

że Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” będzie znajdował się przy ul. Skłodowskiej –

Curie. Otrzymali maksymalne dofinansowanie, czyli 60 zł brakuje do 250 tys. zł 

dofinansowania. Dodała, że osoby, które korzystały z Klubu Seniora przy ul. 

Skłodowskiej, znalazły swoje miejsce w  lokalu przy ul. Mickiewicza 4.  Seniorzy tam 

się spotykają w dobrych warunkach.  Dodała, że w ubiegłym tygodniu brała udział w 

konferencji w Ministerstwie Rodziny, ponieważ rusza rządowy program „Bezpieczny i 

aktywny senior”, na której występowała jako jedyny przedstawiciel samorządu z kraju. 

Dodała, że udział w tej konferencji dał możliwość pozyskania informacji, co 

Ministerstwo planuje dalej i okazuje się, że w 2017 roku startuje Program „Klub 

Seniora, Senior Plus” i  miasto zamierza z tych środków skorzystać i mają nadzieję, że 

te środki otrzymają. Podkreśliła, że zostanie przygotowany dobry projekt i już Dyrektor 

MOPS ze swoim zespołem pracują i zostanie uruchomione kolejne miejsce  w  

budynku po hotelu przy ul. Wesołej, ponieważ w dniu wczorajszym został 

sfinalizowany zakup tego hotelu przez miasto. Dodała, że w dniu wczorajszym został 

podpisany akt notarialny i w budynku tym powstaną mieszkania komunalne i tam 
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zostaną dobrane osoby, które faktycznie potrzebują pomocy. Wyjaśniła, że będzie tam 

ok. 65 mieszkań,   znajdują się tam 4 świetlice, będą chcieli otoczyć tych ludzi opieką  

w każdym wymiarze, planują bowiem tam uruchomić przynajmniej dwie świetlice 

socjoterapeutyczne, aby dzieci, które tam się znajda były pod opieką przy odrabianiu 

lekcji również  wykorzystując do tego wolontariuszy. Dodał, że na dole  jest piwnica, a 

w niej pomieszczenie prawie 500 m i tam chcą uruchomić nowy Klub Seniora, 

wykorzystując te środki rządowe, a będzie to ok. 300 tys. zł  i będzie to łatwiejszy 

program niż Senior Wigor. Jeżeli uda się pozyskać te środki, a dodatkowo miasto 

dołoży  na remont całego budynku, to uda się  stworzyć rewelacyjny obiekt, ponieważ 

mieszkania w tym budynku nie  są tak złe, jak wygląda to z zewnątrz. Chcą również 

skorzystać  z innych programów związanych z seniorami i w związku z tym  na 

Dyrektorze MOPS wymusiła założenie stowarzyszenia, które towarzyszy Klubowi 

Seniora  MOPS dzięki któremu będzie można składać wnioski i pozyskiwać środki.  

Dyrektor MOPS dodał, że sprawa Stowarzyszenia utknęła w Sądzie, w związku 

z tym  mają porozumienie  z  jednym ze Stowarzyszeń i  MOPS wszystko przygotuje, 

ale zostanie to złożone za pośrednictwem tego Stowarzyszenia.  

Radny Adam Zwierzyński zabierając głos stwierdził, że dobrze, iż powstanie 

tam Klub Seniora, zastanawia się jednak jak z dojazdem.  

Radni zwrócili uwagę, że w tamtym rejonie  kursuje kilka linii, nie będzie więc 

problemu z dotarciem.  

Dyrektor MOPS zwrócił uwagę, że nie ma takiej możliwości aby zadowolić 

wszystkich, ale w momencie, gdy ten obiekt zostanie uruchomiony będą rozmawiać z 

Dyrektorem MPK na ten temat.  

 Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono, Komisja w wyniku głosowania 8 

głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

Dziennym Domu „Senior Wigor” 

Ad. 4 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczaca zabierając głos zwróciła uwagę, że radni otrzymali pismo od 

rodziców uczniów I LO   dotyczące zakazu sprzedaży  alkoholu w sklepie Żabka . 

Komisja zgadza się z argumentami zawartymi w piśmie i popiera stanowisko 

rodziców. 

Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta dodała, że  działania zostały już 

podjęte. Dodatkowo Dyrektor Szkoły złożył  dodatkowe oficjalne pismo dotyczące 

zmiany usytuowania przejścia dla pieszych, ponieważ obecnej zagraża 

bezpieczeństwu dzieci i młodzieży uczęszczającej do tej szkoły. 
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Radny Stanisław Oszkinis proponuje, aby w rejonie tej Szkoły  chodniki od 

jezdni zabezpieczyć blokadami w formie łańcuchów. Zauważył, że w chwili obecnej są 

barierki przy wyjściu ze szkoły, jednak nie gwarantują one wystarczająco  

bezpieczeństwa. Wykonanie tych łańcuchów bezpieczeństwa spowoduje, że młodzież 

będzie musiała skierować się do przejścia, aby przejść przez ulicę.   

Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta  stwierdziła, że pomysł radnego jest 

dobry, przyjmuje go do analizy i zaprasza radnego do współpracy, przy wskazaniu 

miejsc, gdzie te zabezpieczenia będą  planowane. 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

      Przewodnicząca Komisji 

                                                                            Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia 

 

                                                                                    Wanda Mężyńska 

Protokołowała: 

 
Dorota Śleszyńska 
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Opinia 
Komisji Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia 

z dnia 20 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie przyjęcia  Programu  wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łomży na lata 2017 - 2021 /druk nr 510, 510A/  

 

 

Komisja Rodziny Pomocy Społecznej  i Zdrowia  wniosek Prezydenta w sprawie 

przyjęcia  Programu  wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łomży na lata 2017 - 2021 /druk nr 510, 510A/ analizowała na posiedzeniu w dniu  20 

grudnia 2016 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień   Prezydent Agnieszki Muzyk i Dyrektora 

MOPS  w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących 

zaopiniowała   pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu  

wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2017 - 

2021.     

 

 

 

                                                                                                Przewodnicząca Komisji 
                                                   Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia 
 
                            Wanda Mężyńska 
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Opinia 
Komisji Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia 

z dnia 20 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior Wigor” /druk nr 513, 513A/   

 

 

Komisja Rodziny Pomocy Społecznej  i Zdrowia  wniosek Prezydenta w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior 

Wigor” /druk nr 513, 513A/  analizowała na posiedzeniu w dniu  20 grudnia 2016 roku 

i po wysłuchaniu wyjaśnień   Prezydent Agnieszki Muzyk i Dyrektora MOPS  w wyniku 

głosowania 8 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących zaopiniowała   

pozytywnie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w Dziennym Domu „Senior Wigor”.     

 

 

 

                                                                                                Przewodnicząca Komisji 
                                                   Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia 
 
                            Wanda Mężyńska 
 


