
Protokół nr 2/17 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

z dnia 22 czerwca  2017 roku 
 
Na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13 zgodnie z załączoną listą 

obecności. 

Nie uczestniczył: 

1. Radny Jan Olszewski 

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła radna Hanka Gałązka – 

Przewodnicząca Komisji. Na wstępie Przewodnicząca obrad powitała zebranych i po 

zapoznaniu się z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad. Poinformowała,  

że do Prezydenta Miasta wpłynęło pismo od mieszkańców ulicy Wiosennej  

z informacją, że nie zgadzają się z propozycją zmiany nazwy ulicy, zmiany nie 

skonsultowano ze wszystkimi mieszkańcami ulicy.  Radna Hanka Gałązka - 

Przewodnicząca Komisji  zaproponowała, żeby zdjąć punkt 4 - Zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /Słonecznikowa/, ponieważ ta ulica jest jako 

Wiosenna na dzień dzisiejszy dla mieszkańców, a taki wniosek, żeby to była nazwa 

dalszej części ulicy, jeszcze nie zagospodarowanej zgłosił jakiś Pan bez zgody tych 

mieszkańców, a dla nich  to byłby teraz większy koszt zmiany nazwy. 

Radny Ireneusz Cieślik stwierdził, że ostatnio coraz częściej były konsultacje 

społeczne przy nazwach ulic i zapytał dlaczego znalazła się nazwa ulicy bez 

konsultacji społecznych. Dodał, że jest za zniesieniem tego punktu obrad. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji  poinformowała, że dzwonił Dyrektor 

MOSIR z prośbą, żeby punkt dotyczący oceny przygotowań obiektów sportowych  

i rekreacyjnych do remontów podczas wakacji – druk nr 636 przenieść jako punkt 

ostatni przed sprawami różnymi, ponieważ mają  coś pilnego i  trochę się spóźnią. 

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami za, przyjęła po zmianach 

następujący porządek dzienny: 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/17 z dnia 25 maja  2017 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 

rok  w działach merytorycznie podległych Komisji. – druk 654 

3. Informacja o przygotowaniu klubów sportowych i stowarzyszeń turystycznych 

dotowanych przez miasto Łomża do obozów i zgrupowań wakacyjnych.- druk 

nr 651 

4. Analiza informacji: 

a) Zapoznanie się z założeniami projektów organizacyjnych szkół składanych 

przez dyrektorów na rok szkolny 2017/2018 

b) Kierunki przewidywanych zmian w zakresie merytorycznym i 

organizacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez miasto Łomża w latach 2016 – 2020  

c) Informacja dotycząca edukacji  dzieci niepełnosprawnych zarówno w szkole 

specjalnej jak i w klasach integracyjnych  ze szczególnym uwzględnieniem 



potrzeb i możliwości miasta w stosunku do dzieci autystycznych.- druk nr 

652 

5. Informacja nt „Ocena przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych do 

remontów podczas wakacji” – druk nr 636 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad. 1 

Przyjęcie protokołu nr 1/17 z dnia 25 maja  2017 r. 

Komisja nie zgłosiła uwag do protokołu. Komisja protokół przyjęła. 

Ad 2.  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  w 

działach merytorycznie podległych Komisji. – druk 654 

Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 r. w działach merytorycznie 

podległych Komisji przedstawiła Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału 

Budżetu, zgodnie z drukiem nr 654,654A – w załączeniu do protokołu. 

 

Komisja uwag nie zgłosiła. 

 

Komisja w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku  przeciwnych  

i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji. 

 

Ad.3 

Informacja o przygotowaniu klubów sportowych i stowarzyszeń turystycznych 

dotowanych przez miasto Łomża do obozów i zgrupowań wakacyjnych.- druk nr 651 

Informację o przygotowaniu klubów sportowych i stowarzyszeń turystycznych 

dotowanych przez miasto Łomża do obozów i zgrupowań wakacyjnych przedstawiła 

Pani Ewa Sznejder- Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego, zgodnie  

z drukiem nr 651 w  załączeniu do protokołu. 

Radny Andrzej Wojtkowski przypominał, że trzy czy cztery lata temu były 

wprowadzone środki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Urzędu Miasta, 

zarządzał tym Naczelnik WED i była to „bardzo fajna sprawa”. W tej informacji jest 

napisane, że korzystają kluby sportowe, które prężnie działają, robią obozy 

wyjazdowe. Dodał, że dużo dzieci zostaje w Łomży, rodziców nie stać, wyjeżdżają 

gdzieś z profilaktyki, wiadomo kto może wyjechać. Zwrócił uwagę, że wtedy z tego co 

pamięta było 150 tys zł. i Wydział Edukacji tymi środkami „rozrządzał”. Zdarzyło się to 

jeden raz, bo wtedy jako Przewodniczący Komisji występował, o to żeby takie środki 

na pomoc dla sportu były i wtedy Pan Prezydent Czerniawski takie środki przekazał. 



Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji stwierdził, że była to bardzo 

ciekawa sytuacja ponieważ rodzice dopłacali 50 % do każdej formy wypoczynku, a 

miasto drugie 50%. Pojechała licząca się w tysiącach grupa dzieci ze szkół, z tego też 

były środki na opłacenie pracy nauczyciela, wychowawców.  

Radny Andrzej Wojtkowski zwracając się do Pani Prezydent stwierdził, że ma taką 

sugestię, żeby jeśli będą takie możliwości, w budżecie na 2018 rok takie środki 

zabezpieczyć, bo inicjatywa jest bardzo dobra i wiele dzieci skorzystało.  

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że weźmie to pod 

uwagę uwzględniając możliwości budżetowe. Podkreśliła, że najważniejszym 

zadaniem jest aby zapewnić opiekę dla dzieci i w tym roku ta opieka jest znacząca. 

Jeśli chodzi o środki  pomocowe związane z profilaktyką to takie środki otrzymuje 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i MOPS finansuje pobyt dzieci. Po raz kolejny został 

ogłoszony konkurs z profilaktyki, bo jak radni wiedzą w pierwszej turze było 

rozdysponowane 500 tys. zł, a jeszcze 500 tys. mają i już wie, że jest zainteresowanie 

ponieważ były już konkretne pytania czy na taką formę aktywności mogą być.  

Dodała, że na pewno  będą składane wnioski na dofinansowanie  wyjazdów letnich  

naszych mieszkańców, ale oczywiście jeśli to będzie projekt, który ma w swoim 

programie również działania profilaktyczne. W informacji są tylko kluby sportowe  

i stowarzyszenia turystyczne, ale wiele innych organizacji w naszym mieście również 

się tym zajmuje. Zwróciła uwagę, że wolny czas to nie tylko sport, ale też różne inne 

aktywności, którymi dzieci i młodzież jest też zainteresowana, w czym miasto zgodnie 

z obowiązującym prawem partycypuje. Odnosząc się do propozycji radnego Andrzeja 

Wojtkowskiego stwierdziła, że tej inicjatywy nie znała  i na pewno  dobrze się temu 

przyjrzeć i zastanowić biorąc pod uwagę możliwości budżetowe. Jeżeli radni uznają, 

że to jest możliwe, to nie widzi przeciwskazań, ale muszą sprawdzić możliwości 

finansowe, bo są one ograniczone. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jest to cenna 

inicjatywa, ale niekoniecznie tylko dla klubów sportowych, ale też dla innych zespołów 

artystycznych, tancerzy i innych. Dodała, że myśli, że powinno to być w budżecie. Chce 

powiedzieć na przykładzie swojego Stowarzyszenia, chociaż nie są to dotacje  

z Miasta, tylko zdobywa środki gdzie indziej.  Poinformowała, że naszych dzieci  

z Łomży  uczestniczy około 200, a z zagranicy ma w tym roku na Igrzyskach pięćset 

siedemdziesięciu kilku uczestników. Ma kolonie dwutygodniowe organizowane  

w naszym mieście dla dzieci z Litwy, do tego taki projekt realizuję Stowarzyszenie  

w Łebie, gdzie 10 uczniów łomżyńskich szkół zaprasza do udziału  i tego nie  ma  

w tym zgłoszeniu. Zwróciła uwagę, że informację warto by było rozszerzyć, nie tylko  

w formie sprawozdania, bo tu są tylko dotacje i to jest dobrze zrobione, nie ma do Pani 

Naczelnik CWS zastrzeżeń, tylko w przyszłości można rozszerzyć o  wypoczynek 

organizowany przez kluby sportowe, szkoły, przez wszystkie inne stowarzyszenia  

i mieliby wtedy bardzo przyzwoity obraz tego co się dzieje. 

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że to prawda, bo to 

jest tylko wycinek tego, co miasto robi pod adresem dzieci i młodzieży. Ponieważ takie 

było zapotrzebowanie, tak informacja została przygotowana. Dodała, że to jest 



informacja początkowa jeżeli chodzi o zaangażowanie we wspieranie dzieci  

i młodzieży.  

Radny Andrzej Wojtkowski – stwierdził, że nie neguje tego, co Pani Prezydent 

powiedziała, że to jest z profilaktyki, bo jest tym zainteresowany i wie, że to tak się 

dzieje i faktycznie bardzo dużo pieniędzy jest przeznaczone na te wyjazdy aczkolwiek 

nie mówił tylko o klubach sportowych, bo z tych środków korzystały nie tylko kluby 

sportowe, ale również inne stowarzyszenia. Stwierdził, że został źle zrozumiany. 

Dodał, że to była informacja odnośnie byłej Komisji Sportu, która miała na celu 

pokazanie tego co Pani Przewodnicząca między innymi mówi, pokazanie tylko  

i wyłącznie klubów i stowarzyszeń korzystających z miejskich pieniędzy. Dodał, że 

wtedy korzystały szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe. Naczelnik WED ma dużą 

wiedzę na ten temat. Jeśli będzie taka możliwość to prosi, żeby tą sytuacją się zająć, 

Pan Naczelnik WED będzie wiedział jak, bo zajmował się tym wcześniej. 

Radna Edyta Śledziewska stwierdziła, że widzi, że instytucje kultury włączyły się  

w organizację wypoczynku dla dzieci w okresie wakacyjnym, biblioteka sporo działań 

zaproponowała, natomiast zawsze była jakaś forma teatralna, w tym roku tego nie 

widzi. 

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że oni otrzymywali 

dotacje zewnętrzne, w tym roku wygląda na to, że dotacji nie otrzymali.  

Radna Edyta Śledziewska zwróciła uwagę, że Biblioteka albo MDK-DŚT nie otrzymują 

dotacji i w ramach swojej działalności statutowej coś takiego organizują. Zapytała czy 

nie dałoby się nic ponegocjować.  

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że zwróci na to 

uwagę, ale faktem jest, że Teatr robi w ciągu roku bardzo dużo akcji edukacyjnych. 

Zapewniła, że porozmawia na ten temat. 

Ad. 4 

Analiza informacji: 

a) Zapoznanie się z założeniami projektów organizacyjnych szkół składanych 

przez dyrektorów na rok szkolny 2017/2018 

b) Kierunki przewidywanych zmian w zakresie merytorycznym i organizacyjnym 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża 

w latach 2016 – 2020  

c) Informacja dotycząca edukacji  dzieci niepełnosprawnych zarówno w szkole 

specjalnej jak i w klasach integracyjnych  ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb i możliwości miasta w stosunku do dzieci autystycznych.- druk nr 652 

 

Informacje w skrócie przedstawił Pan Andrzej Piechociński - Naczelnik Wydziału 

Edukacji zgodnie z drukiem nr 652 w  załączeniu do protokołu. 

Rada Edyta Śledziewska stwierdziła, że jakiś czas temu ukazał się artykuł na 4lomza, 

ilu nauczycieli ze Szkoły Drzewnej dostało wypowiedzenia, zapytała jak to wygląda  

na chwilę obecną, czy są przymiarki do zatrudnienia, jak to będzie na koniec sierpnia. 

Zwróciła również uwagę, że brakuje oferty edukacyjnej szczególnie dla dzieci z lekkim 



spektrum autyzmu. Jeżeli dzieci mają autyzm plus niepełnosprawność intelektualną,  

to mogą się odnaleźć w Szkole Specjalnej, ale zazwyczaj  jeśli dzieci z dosyć 

nasilonym autyzmem w normie intelektualnej znajdą się w szkołach 

ogólnodostępnych, to mają nauczanie indywidualne i to jest nieporozumienie i jasno 

pokazuje, że brakuje nam oferty dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej.   

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że tym bardziej się 

cieszy, że to wybrzmiewa, bo mówi już o tym od dwóch lat, jest to coś, co 

zdiagnozowała od początku swojej pracy. Dodała, że ma nadzieję, że  inicjatywy które 

zafunkcjonują w mieście, a nad którymi od jakieś czasu pracuje znajdą poparcie 

Radnej, bo dokładnie to o czym Radna mówi, ona mówi już od dwóch lat. Dodała, że 

mówić to jest jedno, ale trzeba jeszcze wprowadzać działania i nad tymi z Naczelnikiem 

i Wydziałem Edukacji intensywnie pracuje, ponieważ jak tylko przyszła tutaj do pracy 

to właśnie zauważyła to, co Radna w tej chwili wyartykułowała, co ona artykułowała 

wielokrotnie również na tej Komisji i na sesji Rady Miasta.  Jest to jej inicjatywa od 

początku tej kadencji. Mówiła o wsparciu osób niepełnosprawnych, ale będzie to 

przybierało nieco inną formę, którą radnym w najbliższych miesiącach przedstawią. 

Rozpoczną wsparcie dzieci od problemu, o którym mówiła Radna już od okresu 

przedszkolnego. Nad takim projektem z Naczelnikiem, z Wydziałem , ale nie tylko, bo 

w rozszerzonym składzie bardzo intensywnie pracują. Z Krajowym Towarzystwem 

Autystycznym spotykała się już w pierwszym miesiącu pracy, ma dokładnie obliczoną 

liczbę dzieci z diagnozami. Liczba tych dzieci poraziła, dlatego jest to problem, który 

jest  konieczny do rozwiązania, ale potrzebny był do tego budynek i wykwalifikowana 

kadra, nad tym cały czas pracują, gromadzą zespół ludzi, którzy się tym zajmą w formie 

zorganizowanej. Dodała, że ma nadzieją, że lada miesiąc to ujrzy światło dzienne. 

Podkreśliła, że sytuacja jest bardzo trudna, nie sposób się z Radną nie zgodzić. 

Wielokrotnie poruszała, że autyzm to nie jest niepełnosprawność umysłowa, to jest 

zupełnie inny rodzaj dysfunkcji, to wymaga nieprawdopodobnego podejścia tym 

bardziej, że nie jest to incydentalne w Łomży, a staje się bardzo powszechne, nie tylko 

w Łomży, a w ogóle w Polsce. My nie mamy ośrodka, wiele jest takich ośrodków  

w Polsce, które już funkcjonują, przyglądała się tym ośrodkom. Z całą pewnością  

i przedszkole i szkoła dedykowana dla tych osób jest w naszym systemie  po prostu 

potrzebna, a ponieważ subwencja pozwala nam na to, więc chodziło tylko o to, żeby 

mieć kawałek przestrzeni, a nie mieliśmy jej do tej pory, żeby mieć też osoby, bo 

autyzmem nie mogą zajmować się specjaliści wątpliwej jakości, bo i rodzice są 

osobami, które są wymagające i te dzieci wymagają nieprawdopodobnej wiedzy 

opiekunów i powołania, bo to jest specyficzna kwestia. Jest część osób  

w szkole specjalnej, ale wtedy kiedy dziecko ma też niepełnosprawności sprzężone. 

Poinformowała, że zdarzyły się przypadki, że świadomi rodzice dzieci autystycznych, 

którzy walczą o te dzieci prosili o skierowanie do szkoły w Ostrołęce. Podkreśliła, że 

nie może pozwolić na to, żeby dzieci autystyczne z  Łomży  kształciły się w Ostrołęce. 

Ma już miejsce, żeby inwestować. Stwierdziła, że przed nami jest problem 

nieprawdopodobny i jeden z tych, który musi rozwiązać. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Prezydent  

i  stwierdziła, że widać co się w tej chwili dzieje w tym kierunku i jest pełna optymizmu, 

a to nie jest łatwe, to jest proces. To jest kwestia kadry i rodziców trzeba przygotować. 



 

 

Rada Edyta Śledziewska stwierdziła, że ta oferta musi być bardzo szeroka  

i sygnalizowała nie tylko w tej kadencji, ale i w poprzednich kadencjach, że istnieje 

pilna potrzeba, różnie to było ze zrozumieniem. Podkreśliła, że jeśli chodzi o ten obszar 

to Pani Prezydent ma „zielone światło”. 

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podziękowała  Radnej  

i stwierdziła, że problemem jest to, że jest ogromny rozstrzał problemów osób 

autystycznych, spektrum jest szerokie od bardzo wysoko funkcjonujących geniuszy po 

osoby, które są upośledzone, które są w naszej Szkole Specjalnej. Jak trafić, żeby  

w  tej jednej przestrzeni miejsca dać ofertę, która da przygotowanie do życia w stopniu 

minimalnym. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że potrzeba jest 

ogromna. Doświadczyła w Szkole Podstawowej Nr 10 wielu dzieci autystycznych  

i zaczęli od jednego, który już jest po studiach. 

Radny Ireneusz Cieślik zapytał czy dzieci z sprzężonym  autyzmem uczące się  

w szkołach będą musiały zmienić szkołę. 

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że nie będą musiały. 

Podkreśliła, że nie ważyła by się żadnego ucznia czy to autystycznego, czy  w normie 

intelektualnej kierować do jakiejkolwiek szkoły. Zapewniła, że zrobią taką szkołę, że 

rodzice zechcą tam posłać dzieci. Stwierdziła, że nie jest sztuką narzucić, tylko sztuką 

jest pokazać taką ofertę, że rodzice powiedzą, że to jest miejsce dla ich dziecka. 

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji poprosił żeby wyobrazić 

sobie szkołę otwartą, typowo masową gdzie jest klasa dla dzieci autystycznych, ona 

jest wielkości połowy sali lekcyjnej, jest tam atmosfera spokoju, wyciszenia. Jest tam 

maksymalnie 5 osób, nawet mniej jeżeli będą schorzenia tego typu i będzie tam jeden, 

jak nie dwóch nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia. To będzie taka oferta, a jak ktoś 

będzie chciał, to może korzystać z innych naszych możliwości. Dodał, że takie klasy 

łatwo jest tworzyć, bo one będą mało liczne z założenia. 

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta dodała, że to jest też kwestia 

przedszkola. Stwierdziła, że rozmawiała ostatnio wiele godzin z Panią Jolantą 

Mieczkowską, która była twórcą pierwszego przedszkola integracyjnego w Łomży i ma 

nieprawdopodobne doświadczenie. Dzieci autystyczne w takim przedszkolu 

integracyjnym też się nie odnajdują, bo to jest integracja, podkreśliła, że mówi o 

Przedszkolu Nr 4, bo to jest przedszkole, które ma największe doświadczenie w Łomży 

w tym zakresie. Dzieci autystyczne w tym przedszkolu nie odnajdują się, są konflikty z 

rodzicami, a nawet skargi i też to rozumieją. Jest jedno dziecko autystyczne, które 

krzyczy cały dzień. Takie przedszkole nie sprawdza się, to musi być tylko i wyłącznie 

przedszkole poświęcone autystom z wysokiej klasy specjalistami. 

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji stwierdził, że będą 

wychodzić z inicjatywą powstania przedszkola specjalnego, bo mamy już wszystkie 



poziomy kształcenia specjalnego z wyjątkiem przedszkola.  Te trudne przypadki z 

czwórki gdzie jest integracja należałoby  przyjąć do przedszkola specjalnego. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że ma nadzieją, że 

szerszą informację odnośnie kadry i ruchów kadrowych będą mieli we wrześniu, bo 

wie, że takie zagrożenie czeka kilku nauczycieli.  

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji odnosząc się do pytania 

dotyczącego zatrudnienia nauczycieli z ZSDiG wyjaśnił, że zostało około 3-4 osób, 

które jeszcze nie otrzymały propozycji i jest pewien dylemat związany z nauczycielami 

zawodu, ponieważ trzeba będzie poczekać na powstanie klas w tych zawodach  

w szkole mechanicznej. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że już praktycznie 

każdy z nauczycieli otrzymał jakieś propozycje. Oczywiście nie są to propozycje  

w pełnym wymiarze, ale zawsze z zachowaniem statusu czyli zatrudnienie przez 

mianowanie albo przynajmniej na czas nieokreślony, czyli takie jak było w szkole 

drzewnej. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji zapytała czy radni maja jeszcze 

pytania. 

Komisja nie zgłosiła więcej pytań. 

Ad. 5  

Informacja nt „Ocena przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych do 

remontów podczas wakacji” – druk nr 636 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji zapytała czy radni maja pytania 

odnośnie przedstawionej informacji. 

Komisja nie zgłosiła  pytań. 

Komisja w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku przeciwnych  i  3 

wstrzymujących oceniła pozytywnie przygotowaniu obiektów sportowych  

i rekreacyjnych do remontów podczas wakacji i przyjęła informację zawartą w druku 

636. 

 

Ad 6.  

Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Pani Prezydent 

zwróciła się z prośbą do Komisji o wytypowanie  w terminie do 7 lipca 2017 r. dwóch 

przedstawicieli do komisji stypendialnej i poprosiła o zgłaszanie kandydatów. 

Radny Janusz Mieczkowski zgłosił kandydaturę  radnego Lecha Śleszyńskiego – 

wyraził zgodę 

Radna Hanka Gałązka zgłosiła kandydaturę radnego Łukasza Kacprowskiego – 

wyraził zgodę. 



Komisja w wyniku głosowania 12 głosami za, przy  braku przeciwnych i wstrzymanych 

przyjęła wybór radnych Lecha Śleszyńskiego i Łukasza Kacprowskiego jako 

przedstawicieli Komisji do pracy w komisji stypendialnej. 

 

Radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest kolejne 

zaproszenie do udziału w Komisji ds. przyznawania nagród Prezydenta Miasta Łomża 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Łomża.  

Pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że była taka sugestia 

członków komisji obradującej ostatnio, w związku z tym słuchając członków komisji, że 

pewne rzeczy są trochę przeterminowane, prosi radnych by pomogli uzgodnić nowy 

regulamin. 

Radna Alicja Konopka zgłosiła kandydaturę radnej Hanki Gałązka – wyraziła zgodę. 

Komisja w wyniku głosowania 12 głosami za, przy  braku przeciwnych i wstrzymanych 

przyjęła wybór radnej Hanki Gałązka jako przedstawiciela Komisji do pracy w komisji 

ds. przyznawania nagród Prezydenta Miasta. 

Więcej spraw Komisja nie zgłosiła. 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca obrad 

zamknęła posiedzenie komisji. 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                              
Przewodnicząca  

                                                                                      Komisji Edukacji, Kultury i  Sportu 
 
                                                                                                           Hanka Gałązka      
 

Protokołowała: 

Izabela Jankiewicz 

  

 

 


