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Protokół nr 20/16 

z posiedzenia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

 

Na ogólną liczbę 10 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 9. 

Nie uczestniczyli: 

1. Radna Anna Godlewska 

Obrady otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji - radna                           

Wanda Mężyńska. Stwierdziła ich prawomocność, zapoznając się z listą obecności. 

Poinformowała również, że w posiedzeniu nie mogły wziąć udziału pani Elżbieta 

Parzych – Skarbnik Miasta i pani Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta. 

Obie były w tym czasie na szkoleniach wynikających z ich kompetencji. 

Radna Edyta Śledziewska zapytała, kto omówi materiał dotyczący 

proponowanych zmian w budżecie miasta na rok 2016.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, aby zapoznać 

się ze zmianami budżetowymi w działach merytorycznie podległych Komisji                                   

a ewentualne pytania i sugestie przedstawić na najbliższej Sesji. 

Radna Edyta Śledziewska zaproponowała zdjęcie tego punktu z powodu 

nieobecności pani Elżbiety Parzych – Skarbnik Miasta. Dodała, że ewentualnie 

dyskusja mogłaby zostać uznana za merytoryczną, gdyby wzięła w nich udział chociaż 

pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetowego. Stwierdziła, że nie jest do 

końca przekonana nad sensem głosowania nad zmianami w budżecie, skoro nie ma 

możliwości zadania komukolwiek właściwych pytań.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że treści 

zmian budżetowych podległych merytorycznie Komisji dotyczą w dużej mierze 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasugerowała zatem, aby dyskusję nad 

materiałem podjął obecny na posiedzeniu Pan Wiesław Jagielak – dyrektor placówki.  

Radna Edyta Śledziewska zapytała, czy jest obowiązek opiniowania zmian 

budżetowych na obecny rok, nawet w działach tematycznie związanych z Komisją. 

Podała przykład Komisji Finansów. Dodała, że przydałaby się obecność kogoś 

posiadającego odpowiednią, szczegółową wiedzę.  

Pani Janina Picewicz – Znosko – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                            

i Zdrowia stwierdziła, że skoro w materiałach zawarty jest wniosek MOPS,                       

dyrektor placówki jest osobą kompetentną do zabierania głosu w dyskusji. 

Radna Edyta Śledziewska przypomniała, że chodzi o zmiany w budżecie. 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zaproponowała 

głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu: „Zaopiniowanie wniosku                 

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 rok w działach merytorycznie 

podległych Komisji – druk 392, 392 A” 

W wyniku głosowania członkowie Komisji zadecydowali o pozostawieniu punktu 

w porządku obrad, głosując 5 głosami za, 4 przeciw, przy jednym wstrzymującym się. 
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Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła następujący porządek dzienny:  

1. Przyjęcie protokołu nr 19/16 z dnia 16 maja 2016 roku  

2. Informacja z realizacji zadań z zakresu polityki społecznej za 2015 rok  

a. Informacja o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  

b. Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz  dożywiania 

dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji.  

3. Informacja dotycząca zabezpieczenia pomocy szkolnych na nowy rok szkolny               

2015-2016 dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich  

4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 rok                         

w działach merytorycznie podległych Komisji – druk 392, 392 A, 392/1, 392/2 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście 

Łomża w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2016 roku – druk 382, 382A  

6. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołu 19/16 z dnia 16 maja 2016 r. 

Uwag do protokołu nie wniesiono. 

Komisja protokół przyjęła. 

 

Ad. 2 

1. Informacja z realizacji zadań z zakresu polityki społecznej za 2015 rok.  

a. Informacja o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  

b. Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania 

dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji.  

 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że zapoznała 

się z materiałami i nie ma do nich uwag.  

Pan Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS ocenił, że przygotowana informacja jest 

krótka i zwięzła. 

Radny Łukasz Kacprowski zwrócił uwagę, że w otrzymanym materiale zawarte 

są statystyki, według których 140 dzieci skorzystało w zeszłym roku z pomocy 

finansowej na zakup podręczników i przyborów szkolnych. W obecnym roku statystyki 

te prezentują się inaczej, dlatego radny zapytał, czy jest to związane finansami,                    

czy mniejszą liczbą zainteresowanych formami pomocy. 

 Radna Edyta Śledziewska wyjaśniła, że wchodzą kolejne roczniki, które mają 

możliwość oszczędzania na zakupie podręczników, ponieważ albo są one fundowane 

w formie materialnej albo pomoc przydzielana jest w postaci dotacji.                                     

Dodała, że w podstawówce objęci tą formą pomocy są już uczniowie klas I-V. 

Pozostanie więc tylko jeden rocznik, który będzie musiał kupić podręczniki. 

 Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji, zaproponowała przyjęcie 

informacji bez głosowania z uwagi na fakt, że poruszanego tematu nie ma w porządku 

najbliższej sesji.  

 Propozycję Przewodniczącej Komisja przyjęła jednomyślnie, bez głosów 

sprzeciwu. 
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Ad. 3  

Informacja dotycząca zabezpieczenia pomocy szkolnych na nowy rok szkolny                    

2015-2016 dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. 

 Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że punkt 

nawiązuje treścią do poprzednio omawianego. Zasugerowała zatem, aby informację 

przyjąć. 

 Radny Lech Śleszyński zgodził się z sugestią Przewodniczącej.   

Komisja przyjęła informację dotyczącą zabezpieczenia pomocy szkolnych                     

na nowy szkolny 2015-2016 dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. 

Ad. 4 

Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 rok                    

w działach merytorycznie podległych Komisji – druk 392, 392 A 

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że pierwsza 

zmiana dotyczy między innymi dochodów z podatku rolnego i od czynności                        

cywilno-prawnych. Zwróciła uwagę na treść dotyczącą prośby o zwiększenie planu 

dochodów jako rekompensatę utraconych dochodów podatkowych przekazanych                   

z PFRON. 

Radny Lech Śleszyński podkreślił, że przydałoby się szersze wyjaśnienie 

tematu. 

Radna Edyta Śledziewska odniosła się do jednej ze swoich wcześniejszych 

wypowiedzi, w której apelowała o obecność podczas dotyczących budżetu dyskusji 

osób, które posiadają merytoryczną wiedzę.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji omówiła następny 

znajdujący się w materiale punkt, dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie proponuje się zwiększenie 

dochodów o kwotę ponad 15 tys zł. jako refundację z Urzędu Pracy dla dwóch 

pracowników. Upewniła się również, czy wymienione w materiale 13 tys zł jest 

związane z koniecznością zawarcia umowy na ochronę fizyczną w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

Pan Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS potwierdził informacje.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zwróciła również uwagę, 

że w materiale znajduje się informacja o postawieniu przy budynku socjalnym nowego 

lokum wielorodzinnego. Oceniła, że inwestycja nie jest związana merytorycznie                        

z tematyką Komisji.  

Radna Edyta Śledziewska nie zgodziła się ze zdaniem Przewodniczącej, 

ponieważ jej zdaniem sprawa dotyczy budynku wielorodzinnego, a zatem jest                            

to sugestia dla Komisji.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w razie 

jakichkolwiek niejasności będzie przecież możliwość zadawania pytań podczas sesji    

z udziałem Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego.  

Pan Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS zaznaczył, że refundacja kosztów                      

z PFRON nie jest typowa, bo być może w niektórych jednostkach zaczynają płacić na 
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PFRON – ponieważ obniżył się wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych i wtenczas 

takie jednostki muszą odprowadzać składki na PFRON.  

Radna Edyta Śledziewska podkreśliła, że rzeczywiście tak może być,                             

ale Komisja nie powinna gdybać i przypuszczać, tylko powinien być merytorycznie 

przygotowany pracownik – skarbnik bądź jego zastępca, który by udzielił odpowiednich 

wyjaśnień. Wobec zaistniałej sytuacji Radna stwierdziła, że nie będzie brała udziału              

w głosowaniu, poprosiła też o wyartykułowanie tego w protokole. Podkreśliła, że nie 

chodzi tutaj o jakiekolwiek wątpliwości co do materiału, jedynie o chęć uzyskania 

wyjaśnień.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że wszystkie 

poruszane tematy dotyczą Pana Wiesława Jagielaka – dyrektora MOPS.  

 Pan Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS zgodził się z Przewodniczącą, 

zwracając jedynie uwagę, że nie dotyczy go sprawa PFRON. 

 Radna Bogumiła Olbryś podkreśliła, że nie powinno się brać pod uwagę 

materiału, którego treści nie wchodzą w zakres merytoryczny Komisji.  

 Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji poinformowała,                               

że ten punkt nie będzie realizowany. Zaznaczyła, że czym innym jest dzielenie 

pieniędzy z PFRONu 

 Radna Edyta Śledziewska zaapelowała do członków Komisji, aby przypomnieli 

sobie, że Komisja opiniuje w działach merytorycznie podległych budżet.                              

Dodała, że w tym zakresie również, bo przecież Komisja nie opiniuje jedynie pieniędzy 

dla MOPS. Jest to zdaniem radnej jak najbardziej dział, który merytorycznie podlega 

pod Komisję.  

Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zaprosiła członków Komisji 

do głosowania nad przyjęciem punktu. 

 W  wyniku głosowania Komisja zaopiniowała projekt uchwały Prezydenta 

Miasta w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 w działach merytorycznie podległych 

Komisji pozytywnie – 5 głosami za i trzech wstrzymujących się.                                              

Radna Edyta Śledziewska nie zdecydowała się na udział w głosowaniu z powodów 

wymienionych wcześniej. 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża 

w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2016 roku – druk 382, 382A.  

 Pani Janina Picewicz – Znosko – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                       

i Zdrowia  stwierdziła, że napisała tu zastrzeżenia, bo zazwyczaj wszyscy pisali zdania 

pozytywne. Chodzi o sprawę, aby samorząd zapłacił za niektóre dyżury aptek.                 

Dodała, że wywołało to u niej zdziwienie. Kontaktowała się z przewodniczącym. 

Wyjaśniła, w czym leży problem. Owszem, aptekarze ci którzy chcą, pełnią dyżury,    

zaś ci którzy nie chcą, biorą zastępstwo z tej apteki BLISKA. Niemniej jednak wszyscy 

chcą, aby za dyżury nocne miasto zaczęło płacić, wtedy zdaniem pani                                 

Janiny Picewicz – Znosko wszystko odwróciłoby się o 180 stopni  i wszyscy kłócili się 

o to, że chcą dyżurować. Przypomniała jednak, że do obecnej chwili żaden samorząd 

w Polsce nie płacił za takie dyżury.  
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W innych miastach – zaznaczyła pani Naczelnik – Okręgowa Izba Aptekarska ustala 

grafik dyżurów  i przekazuje Radzie do podjęcia uchwały.  

 Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zaznaczyła,                                          

że przedłożony obecnie projekt uchwały zyskał aprobatę Okręgowej Izby Aptekarskiej, 

to wiążące. 

 Radna Edyta Śledziewska wspomniała, że Prezes Izby zawsze informował,                   

że dobrze byłoby, gdyby samorząd opłacił dyżury. Wydawał też pozytywną opinię,                  

ale po raz pierwszy mamy sytuację z zastrzeżeniem. 

 W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża                    

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Komisja nie zgłosiła żadnych spraw w tym punkcie obrad.  

Przewodnicząca Wanda Mężyńska poinformowała, że porządek posiedzenia został 

wyczerpany.  

Zakończyła obrady, dziękując wszystkim za obecność. 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Komisji 

Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia 

                                                                                             Wanda Mężyńska 
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O p i n i a                                                                                                                            

Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia                                                                     

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

 

dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście 

Łomża w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku –  druk 382, 382A 

 

 

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia wniosek Prezydenta Miasta                      

w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 

roku omawiała na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. 

Po analizie otrzymanego materiału, dyskusji i wysłuchaniu informacji 

udzielonych m. in. przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia –                           

p. Janinę Picewicz – Znosko Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 

pozytywnie. 

 

 

 
                                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                                        Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia 

 

                                                                                             Wanda Mężyńska 
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O p i n i a                                                                                                                            

Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia                                                                     

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

 

dotycząca wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016                              

w działach merytorycznie podległych Komisji – druk 392, 392/1, 392/2, 392B 

 

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia wniosek Prezydenta Miasta                      

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych 

omawiała na posiedzeniu w dniu 14 czerwca bieżącego roku.  

Po analizie otrzymanych materiałów i dyskusji Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Za przyjęciem głosowało 5 członków, 3 wstrzymało się 

od głosu. 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                                        Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia 

 

                                                                                             Wanda Mężyńska 
 

 

 


