
Protokół nr 2/17 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny 

z dnia 19 czerwca  2017 roku 
 

 

Na ogólną liczbę 12 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 7. 

Nie uczestniczyli: 

1. Radna Anna Maria Godlewska 
2. Radna Marianna Jóskowiak 
3. Radny Ireneusz  Waldemar Cieślik 
4. Radny Stanisław Oszkinis 
5. Radny Andrzej Wojtkowski 
 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła radna Wanda 

Mężyńska - Przewodnicząca Komisji. Na wstępie Przewodnicząca obrad powitała 

zebranych i po zapoznaniu się z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad,  

następnie zaproponowała wprowadzenie jako punktu 2 obrad  tematu „Zaopiniowanie 

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

merytorycznie podległych Komisji. – druk 654,654A” 

Komisja nie wniosła więcej uwag do proponowanego porządku obrad i w wyniku 

głosowania jednogłośnie 6 głosami za przyjęła po zmianach następujący porządek 

dzienny: 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/17 z dnia  22 maja 2017  r. 

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

w działach merytorycznie podległych Komisji. – druk 654,654A 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży– druk nr 633, 633A 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia 

określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 

komunikacji miejskiej w Łomży. – druk nr 634,634A 

5. Ocena przygotowania do sezonu letniego oraz stanu bezpieczeństwa kąpieliska 

miejskiego – druk nr 635 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie przyjęcia przez Miasto Łomża zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjęciu mieszkańców Gminy 

Andrzejewo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. – 

 druk nr 637,637A 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia 5-cio osobowej rodziny 

polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Łomża w ramach 

repatriacji – druk nr 641,641A 

8. Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania 



dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji – druk nr 642 

9. Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Łomża 
za 2016 r.- druk nr 643 

10. Informacja o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz 
demograficznych- druk nr 653 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad.1 

Przyjęcie protokołu nr 1/17 z dnia  22 maja 2017  r. 

Komisja nie zgłosiła uwag do protokołu nr 1/17 z dnia  22 maja 2017  r. Komisja 

protokół przyjęła. 

Ad. 2 

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

w działach merytorycznie podległych Komisji. – druk 654,654A 

 

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. 

 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji  zapytała czy radni mają pytania. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 

rok w działach merytorycznie podległych Komisji. 

Ad. 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży– druk nr 633, 633A 

 

Wniosek w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży 

przedstawi Pan Józef Babiel – Podinspektor  Centrum Współdziałania Społecznego , 

zgodnie z drukiem nr 633,633A w załączeniu do protokołu. 

 

Radny Lech Śleszyński zapytał czy są to opłaty maksymalne. 

 

Pan Józef Babiel – Podinspektor  CWS stwierdził, że tak, ta wysokość jest określona 

jako maksymalna. 

 

Więcej pytań Komisja nie zgłosiła. 



 

 

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych na terenie miasta Łomży. 

 

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia 

określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji 

miejskiej w Łomży. – druk nr 634,634A 

Wniosek w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży przedstawił Pan Janusz 

Nowakowski – Dyrektor MPK, zgodnie z drukiem nr  634,634A w załączeniu do 

protokołu. 

Radna Wanda Mężyńska zapytała Dyrektora jak udźwigniemy kwotę 500 tys. zł, bo to 

jest spora kwota. 

Pan Janusz Nowakowski – Dyrektor MPK poinformował, że przesłał wniosek o środki, 

które zbilansują wynik finansowy MPK, bo wiadomo, że w tym przedziale wiekowym 

sporo osób jeździ i do tej pory były to przychody z biletów. Przychodów tych nie będzie, 

więc został złożony wniosek do Prezydenta, żeby tę kwotę uzupełnić w budżecie. 

Dodał, że w tym roku nie będą to tak duże środki, przy założeniu, że będzie to koniec 

lipca, początek sierpnia. Problem może być w 2018 r. Przypuszcza, że sporo osób 

będzie się zgłaszało po karty seniora. 

Radna Wanda Mężyńska– Przewodnicząca Komisji zapytała  co będzie  jeśli ktoś 

zostanie złapany bez karty . 

Pan Janusz Nowakowski – Dyrektor MPK wyjaśnił, że regulują to przepisy uchwalone 

uchwałą Rady Miejskiej. Jeżeli nie ma biletu albo uprawniania przy sobie, to traktuje 

się to jako jazdę bez biletu. Stwierdził, że uchwała Rady Miejskiej dotycząca Karty 

Seniora weszła kilka miesięcy temu. Dodał, że te osoby wyjątkowo korzystają  

z przywilejów wynikających z Karty Seniora, chociażby jak pójście na basen, do teatru 

czy do instytucji miejskiej. To się zdarza raz na jakiś czas, natomiast  żeby skorzystać 

z innych ulg, to na ogół trzeba się przemieścić. Z tego co obserwują i jak wynika  

z  ankietowania, w okresie wakacyjnym osoby, które już na dzisiaj jeżdżą bezpłatnie 

stanowią około 40-50 % . W okresie roku szkolnego jest to trzydzieści parę procent. 

Wyjaśnił, że w  tym układzie dojdzie jeszcze 9500 osób, które  teraz jeździły i płaciły, 

a  wśród osób miedzy 60-65 lat  panowie jeszcze pracują, więc się są to seniorzy  

w sensie emeryta, to są seniorzy tylko wiekiem. Dzieci i młodzież niepełnosprawna to 

kolejna grupa, z tym, że tych osób jest znacznie mniej, to jest kwestia kilkudziesięciu 

osób. Podkreślił, że nie da się tego dokładnie policzyć, bo zawsze można historycznie  

w oparciu o to co jest, ale jakie będą reakcje ludzi, jak będą z tego korzystali to się 

okaże.  



 

 

 

Radny Łukasz Kacprowski odnosząc się do kwestii bezpłatnych przejazdów dla osób 

niepełnosprawnych stwierdził, że nie wie czy nie byłoby warto wprowadzić zapisu 

odnośnie przejazdu dzieci na zajęcia edukacyjne. Jeżeli jako ośrodek rehabilitacyjny 

będzie traktowane boisko lub basen to nie ma problemu. Zapytał czy w  momencie gdy 

dzieci z opiekunem jadą na basen nie będzie problemów z kontrolą. 

Pan Janusz Nowakowski – Dyrektor MPK wyjaśnił, że problem polega na tym, że do 

uchwały Rady Miejskiej nie mogą wprowadzać dziwnych zapisów, które nie mają 

szansy na weryfikację. Jeśli ktoś jeździ do szkoły  to wiadomo, w którym okresie. Jeżeli 

jeździ na zajęcia rehabilitacyjne, to ma zaświadczenie lub skierowanie natomiast 

zapisu czy ktoś jedzie np. na łyżwy nie zawrą w uchwale miejskiej, albo w ogóle  

wszyscy bezwzględnie oby tylko mieli grupę i byli w tym przedziale wiekowym, w tym 

momencie byliby uprawnieni do przejazdu. Dodał, że to jest rozwiązanie daleko idące 

i wtedy nie ma problemu przy kontroli. Podkreślił, że nie ma możliwości ograniczania 

według takich kryteriów, które są niesprawdzalne. Uchwala dokładnie precyzuje ulgi, 

grupę osób i zasady, które dokładnie są opisane  i które może kontroler  zweryfikować 

poprzez dokument wskazany w uchwale Rady Miejskiej. Zapytał jaki dokument można 

wskazać w uchwale  Rady Miejskiej, który kontroler miałby do weryfikacji, żeby 

stwierdzić czy ktoś jedzie na łyżwy czy na basen.     

Radny Łukasz Kacprowski stwierdził, że wie, że to jest sytuacja dosyć trudna „do 

przeskoczenia”, ale nie wie czy nie warto dodać takiego zapisu.  

Pan Janusz Nowakowski – Dyrektor MPK stwierdził, że Rada Miejska określa paletę 

ulg i zasady egzekwowania tych ulg. To co Rada Miejska określi, to kontrolerzy 

literalnie czytają. Nie ma interpretacji i kombinacji. Jeśli ktoś jedzie i jest kontrolowany, 

nie znajduje się w palecie ulg i nie ma dokumentu wskazanego w uchwale Rady 

Miejskiej, to  automatycznie ma wystawiony bilet karny. Dodał, że  Rada może 

wszystko, o ile to będzie zgodne z przepisami, żeby Wojewoda tego nie uchylił, kwestia 

jest tylko taka jak to zrobić, żeby ująć te grupy, o których mówi Radny. Tam gdzie jest 

dokument potwierdzający cel przejazdu, to problemu nie ma, natomiast w jaki sposób 

udokumentować, że ktoś jedzie na łyżwy, na basen, itd. Stwierdził, że najprostszą 

sprawą w takiej sytuacji jest przyznać uprawnienie wszystkim tym osobom bez 

względu na wiek. Jedynym kryterium byłby wiek i niepełnosprawność. Dodał, że 

sprawdzili jak to jest w innych miastach, bo nie wszystkie miasta mają ulgi 

wprowadzone. Tam gdzie mają, jest jasno opisane jakie dokumenty powinny być przy 

kontroli, żeby ta ulga była potwierdzona i szukali zapisów o kontroli, która byłaby 

czytelna do weryfikacji i taki zapis powstał. Dodał, że trudno mu znaleźć przepis pod 

to co proponuje Radny. 

Radny Łukasz Kacprowski zapytał czy nie byłoby rozwiązaniem gdyby dyrektor szkoły 

wystawiał zaświadczenie do weryfikacji dla kontrolerów, że młodzież jedzie na zajęcia,. 



Pan Janusz Nowakowski – Dyrektor MPK wyjaśnił, że w przypadku kontroli najlepiej 

jest jeśli to jest jakiś szablon. Jeśli to jest zaświadczenie dane przez dyrektora szkoły, 

to może być dużo problemów. Kontrola bierze dokładny zapis i czyta, nie może być 

interpretacji w momencie kontroli. Od dłuższego czasu kontrole są zewnętrze i kontrola 

musi opierać się literalnie na przepisach. Nie są od tego żeby interpretować naciągać, 

bo w sytuacji dyskusyjnej robią się awantury. 

 

Radny Maciej Andrzej Borysewicz stwierdził, że Dyrektor przedstawił mnóstwo 

argumentów, które nie przekonują do tej uchwały, a wręcz wzbudzają kolejne 

wątpliwości stąd jego pytanie najpierw do Dyrektora a później do Pani Kierownik 

Oddziału Budżetu. Zwracając się do Dyrektora stwierdził, że jako Dyrektor Zakładu 

Budżetowego ponosi on odpowiedzialność za  sprawy finansów tego zakładu  

i zapytał jaka jest jego, jako Dyrektora Janusza Nowakowskiego opinia na temat 

projektu tej uchwały. Dodał, że to, że Pan Prezydent sobie taką uchwałę przygotował 

to jest jego wola, jego pomysł, jego odpowiedzialność, natomiast  czy Dyrektor jako 

osoba odpowiedzialna za Zakład popiera tę decyzję, czy jej nie popiera, czy się z nią 

zgadza czy się nie zgadza, ponieważ tak jak powiedział wstępnie 500 tys. zł, które 

należy znaleźć, żeby pokryć straty, które MPK z tego tytułu poniesie, to jest tylko 

początek góry lodowej. Zwrócił uwagę, że zarówno w tej prezentacji jak i w kolejnych 

pismach Pan Prezydent wskazuje, że jego marzeniem jest przekształcenie MKP ZB w 

spółkę prawa handlowego. Zapytał jak to ma się jedno do drugiego, spółka prawa 

handlowego działa w oparciu o zysk i jest konkretnie, enumeratywnie procedura  

w kodeksie spółek handlowych wymieniona. Nie ma zysku, nie ma przychodu 

dodatniego, spółka traci sens istnienia, należy złożyć wniosek o jej upadłość. Skoro 

już dziś, na rok przed jej przekształceniem MPK w spółkę zabierają jej poważne źródło 

dochodów to pyta jaki ma sens powoływanie spółki, która za chwilę może tego 

dochodu w ogóle nie  mieć, bo zakład budżetowy rządzi się innymi prawami. Stwierdził, 

że jest zdumiony, dlaczego ten projekt się pojawia i w jakim czasie. Zapytał dlaczego 

mieszkańcy Łomży do 59 roku życia i 59 plus jedenaście miesięcy mają ponosić koszty 

przejazdu osób powyżej 60 roku życia. Dodał, że w ogóle tego nie rozumie i nie widzi 

tu żadnej solidarności społecznej. Nie widzi żadnej argumentacji. Zapytał co to znaczy 

senior, kto to ustala ile lat ma senior, 62 lata to może być rzeczywiście senior, ale kogoś 

kto pracuje jest w  „kwiecie wieku”. Zwrócił uwagę, że w całym kraju powyżej 70, 74 

roku życia są darmowe przejazdy. Było to praktykowane, tak jest z abonamentem RTV, 

natomiast dlaczego nie od 55. Czym się różni 59 latek od 60 latka. Zwrócił się do 

Kierownik Oddziału Budżetu z pytaniem skąd weźmiemy 500 tys. zł  

w przyszłym roku czy 250 tys. zł w tym roku. Zapytał czy  mamy nadwyżkę budżetową, 

jakąś wspaniałą sytuację  finansową, nie musimy spłacać kredytów, czy zabiorą z 

promocji. 

Pan Janusz Nowakowski – Dyrektor MPK odpowiadając na pytanie Radnego 

stwierdził, że uchwała jest bardzo dobra też z punktu widzenia MPK dlatego, że jeśli 

mówią o ulgach, przywilejach różnych grup, to trudno dyskutować, że osoby 

niepełnosprawne czy osoby starsze nie są tą grupą, która powinna w pewien sposób 

być dotowana w różnych dziedzinach. Komunikacja miejska w szczególności jest taką 

dziedziną, gdzie te osoby powinny mieć przywileje. Po pierwsze dlatego,  



że w autobusach, które poruszają się po mieście dochodzi często do różnych upadków, 

nawet do poważnych złamań, zwichnięć szczególnie w grupie osób starszych. Trzeba 

skasować bilet i osoby starsze póki co nie mają prawa do biletów miesięcznych, 

których nie trzeba kasować, wystarczy je mieć przy sobie. Muszą za każdym razem 

kasować. Jest sporo osób, które  dużo jeżdżą. Jeśli ktoś trzyma torebkę, wyciąga bilet, 

wchodzi do autobusu i chce skasować to jest moment najgorszy dla osoby starszej  

w sytuacji kiedy dochodzi do nawet lekkiego hamowania, do ruszania z przystanku. To 

jest aspekt techniczny i dotyczy też osób niepełnosprawnych.  Dodał, że jeśli chodzi  

o kwestie finansowe to wiele miast w Polsce wprowadza w ogóle bezpłatną 

komunikację miejską. Według niego  do bezpłatnej komunikacji miejskiej trzeba by było 

dołożyć jeszcze około 2,5-3 mln zł rocznie, w sytuacji gdy do komunikacji miejskiej już 

miasto dokłada ponad 5 mln zł, jest pytanie jakie problemy by odpadły, jakie by były z 

tego korzyści. Stwierdził, że jego zdaniem bilans byłby dodatni. Te miasta, które 

wprowadziły komunikację miejską bezpłatną w różnych wariantach, wprowadzają to 

czasami gorzej, czasami lepiej, jednak jest to bodziec rozwojowy, zwiększa się 

mobilność mieszkańców. Bezpłatność jest poważnym problemem tam gdzie jest duży 

odsetek ludzi bezdomnych i non stop jeżdżą. Jeśli chodzi o ulgi, to te ulgi, które 

zostaną wprowadzone są potrzebne. 

Radny Maciej Andrzej Borysewicz stwierdził, że to nie są ulgi, bo darmowy przejazd to 

100 % ulga.  

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu odpowiadając na pytanie 

Radnego stwierdziła, że wniosek wpłynął dopiero dzisiaj, na razie jest bezzasadny 

ponieważ nie ma uchwały. 

Radny Maciej Andrzej Borysewicz stwierdził, że jemu się wydawało, że jeżeli mają 

podejmować uchwałę, to muszą mieć zabezpieczone środki. 

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu stwierdziła, że niestety nie 

mają. Jeżeli będzie uchwała, to na lipcową sesję będzie złożony wniosek o zmiany  

w budżecie i środki będą musiały się znaleźć. Gdzieś będą zmniejszone, a tu będą 

zwiększone. Budżet jest ograniczony, także gdzieś będą musiały być cięcia. 

 

Więcej pytań Komisja nie zgłosiła. 

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży. 

 

Ad. 5.  

Ocena przygotowania do sezonu letniego oraz stanu bezpieczeństwa kąpieliska 

miejskiego – druk nr 635 



Informację na temat „Oceny przygotowania do sezonu letniego oraz stanu 

bezpieczeństwa kąpieliska miejskiego” przedstawił Pan Andrzej Modzelewski- 

Dyrektor MOSiR zgodnie z drukiem nr 635 w załączeniu do protokołu. 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na informację, że 

środki łączności stanowić będzie służbowy telefon komórkowy. Stwierdziła, że nie 

został podany numer, ale gdzieś będzie podany i każdy będzie wiedział.  

Pan Andrzej Modzelewski- Dyrektor MOSiR potwierdził, że ten numer na pewno 

będzie podany. 

Radny Adam Zwierzyński zapytał czy skoro ochrona osobowa została zniesiona, co 

będzie w razie interwencji, czy jest podpisana umowa z tą firmą. 

Pan Andrzej Modzelewski- Dyrektor MOSiR stwierdził, że jest podpisana umowa, jest 

podłączony stały monitoring, czyli podgląd wizyjny. Dodatkowo na bulwarach będzie 

pracownik MOSIR w godzinach nocnych, z racji tego, że tam są łodzie i kempingi. 

Więcej pytań Komisja nie zgłosiła. 

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym  

oceniła pozytywnie przygotowanie do sezonu letniego oraz stan bezpieczeństwa 

kąpieliska miejskiego. 

Ad. 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie przyjęcia przez Miasto Łomża zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na przyjęciu mieszkańców Gminy Andrzejewo do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. – druk nr 637,637A 

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia 

przez Miasto Łomża zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na przyjęciu mieszkańców Gminy Andrzejewo do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łomży przedstawiła Pani Anna Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS 

zgodnie z drukiem nr 637,637A, w załączeniu do protokołu. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie przyjęcia przez Miasto Łomża zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na przyjęciu mieszkańców Gminy Andrzejewo do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. 

Ad. 7  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia 5-cio osobowej rodziny 

polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Łomża w ramach repatriacji 

– druk nr 641,641A 

Wniosek w sprawie zaproszenia 5-cio osobowej rodziny polskiego pochodzenia do 

osiedlenia się na terenie Miasta Łomża w ramach repatriacji przedstawił Pan 



Włodzimierz Stanisławski -    Kierownik Referatu ds. Lokalowych zgodnie z   drukiem 

nr 641,641A w załączeniu do protokołu. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

 

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaproszenia 5-cio osobowej 

rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Łomża w ramach 

repatriacji. 

Ad. 8 

Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania 

dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji – druk nr 642 

Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania 

dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji przedstawiła w skrócie Pani Anna 

Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS zgodnie z drukiem nr 642, w załączeniu do 

protokołu. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedawnienie 

informacji. 

Ad. 9 

Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Łomża za 

2016 r.- druk nr 643 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja otrzymała 

obszerny materiał. Podkreśliła, że jeżeli chodzi o pomoc społeczną w Mieście Łomża 

dzieje się bardzo dużo. 

Pani Anna Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS poinformowała, że strategia 

rozwiązywania problemów społecznych Miasta Łomża za 2016 r. była i jest 

przedmiotem kontroli. We wrześniu był Pan, który kontrolował strategię rozwiązywania 

problemów społecznych pod katem osób 60+, a w tej chwili jest kontrola z NIK-u – 

strategia pod kątem zabezpieczania potrzeb społeczno - ekonomicznych miasta. Jest 

też w Mieście i  Urzędzie Pracy, czyli jest taka krzyżowa kontrola. Wiąże się to z dużą 

liczbą analiz i  przygotowań. Dodała, że im się wydawało, że ta strategia jest, bo jest, 

musi być, a okazuje się, że powinna być grupa osób, która tylko strategią się zajmuje 

albo głównie strategią. Jest to bardzo ważne, może też jeszcze niedoceniane. 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że powołano 

Rodzinny Dom Opieki Paradiso  i zapytała czy jest to nowa rzecz. 

Pani Anna Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS wyjaśniła, że to jest nowa rzecz od lipca 

ubiegłego roku. Dodała, że na Bema mają dwa i  jeszcze jeden na ul. Stacha Konwy. 

Dom jest potrzebny, mają umowę z miastem podpisaną. MOPS wydaje decyzje 

odnośnie odpłatności, ale też w jakiś sposób kontroluje czy wypełniają standardy. 



Nawet Policja ma informacje od Wojewody, bo w świetle tych wszystkich sytuacji to 

Wojewoda i Minister bardzo kontrolują stan domów pomocy społecznej, czy są 

standardy spełnione, czy jest ta opieka. 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zapytała czy rzeczywiście  

w Dziennym Domu Pobytu  „Senior Wigor” jest sporo seniorów. 

Pani Anna Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS wyjaśniła, że  w Dziennym Domu 

Pobytu „Senior Wigor 60+”, tam gdzie był Klub Seniora, jest koło 60 osób i mają oni 

tam różne zajęcia kulturalne, muzyczne, mają też wyżywienie i  możliwość spędzania 

tam czasu w ciągu ośmiu godzin. Dodała, że jest to bezpłatne, ale jest jeszcze Klub 

Seniora na ul. Mickiewicza, gdzie przeniosła się część kulturalna z poprzedniego Klubu 

Seniora i  bardzo prężnie działają. Tam około 70 osób przychodzi na różne spotkania, 

bardzo dużą popularnością cieszą się „wieczorki”. Poinformowała, że składali wniosek, 

żeby Klub Seniora przenieść na ul. Wesołą i też dostać dofinansowanie. 

Radny Łukasz Kacprowski – zwrócił uwagę, że budynek Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy ulicy Bernatowicza jest w opłakanym stanie. Teren jest 

nieuporządkowany. Dodał, że wie, że sytuacja jest taka, że budynek nie jest miejski. 

Zapytał czy ze strony miasta nie można by było zasugerować programu, który 

umożliwiłby remont, bo wie że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łomży są bardzo dobrze 

odbierane i są też oblegane.  

Pani Anna Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS wyjaśniła, że Fundacja w partnerstwie 

z Miastem, czy z innymi fundacjami może składać wniosek o dofinansowanie do 

Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też do innych źródeł unijnych i sięgać po 

to. Zwróciła uwagę, że gdyby to było miejskie to można by było coś zadziałać 

Radny Lech Śleszyński stwierdził, że bardzo dobrze, że rozwija się aspekt społeczny 

w naszym mieście, pomoc społeczna, ale z drugiej strony jeżeli pomoc społeczna się 

rozwija to znaczy, że społeczeństwo jest coraz uboższe. 

Pani Anna Fabin – Zastępca Dyrektora MOPS wyjaśniła, że jeśli chodzi  

o sprawozdania to jest na podobnym poziomie i nie jest to kwestia, że bardzo wzrasta. 

Zmieniają się formy pomocy, zmienia się pomoc społeczna. Środki, o których mówią 

są pozyskiwane z funduszy UE, z Ministerstwa Rozwoju i  tutaj Miasto tylko dokłada 

wkład własny, który i tak musiałoby wkładać. Realizują projekt unijny, który sami 

napisali dla 100 osób nieaktywnych zawodowo. Teraz ruszyło Centrum Integracji 

Społecznej dla 50 osób w ciągu 2 lat. To już działa i inne formy pomocy są dla tych 

osób, nie tylko pieniądze, ale aktywizacje. Dodała, że już dwie osoby podjęły pracę, a 

rekrutacja była na koniec kwietnia. 

Więcej pytań Komisja nie zgłosiła. 

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących  

oceniła pozytywnie realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta 

Łomża za 2016 r. 

Ad. 10 

Informacja o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz 

demograficznych- druk nr 653 



Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisja stwierdziła, że Komisja 

zapoznała się z materiałem. 

 

Ad.11 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisja poinformowała, że radni 

otrzymali pismo z KMP w Łomży nawiązujące do  wniosku Komisji dotyczącego 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Więcej Spraw Komisja nie zgłosiła. 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca obrad 

zamknęła posiedzenie komisji. 

Na tym protokół zakończono. 
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