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Protokół nr 9/19 

z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta   

w dniu 25 czerwca 2019  roku 
 

Na ogólną liczbę 10 członków  Komisji, w posiedzeniu  uczestniczyło 10, 

zgodnie z załączoną listą obecności 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności  
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego Zarządzeniami zmianach w 

budżecie (Zarządzenie Nr 194 z 30.05.2019, Nr 206 z 14.06.2019). 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w WPF na lata 2019 – 2031 /druk nr 187, 187/1, 187B/ 

 b) zmian w budżecie na rok 2019 /druk nr 188, 188/1, 188B/ 

4. Analiza poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 

na rynku finansowym /druk nr 189/. 

5. Sprawy różne. 
 

Przebieg posiedzenia: 
 

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani 

Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji.  

Następnie Przewodnicząca poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. 
 

Ad. 1 

Przewodnicząca  poprosiła o uwagi do protokołu nr 8/19 z posiedzenia Komisji 

Finansów.  

Radni uwag nie zgłosili,  protokół z poprzedniego posiedzenia komisji  przyjęli. 
 

Ad. 2 
 

Marianna Jóskowiak – Przewodnicząca wprowadzając do tematu poprosiła o 

uwagi do zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie. 

Radni nie zgłosili uwag i wątpliwości. 
 

Ad. 3 a, b 
 

Przewodnicząca  wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali 

materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.  

Skarbnik Miasta zabierając glos przybliżyła komisji największe proponowane 

zmiany zawarte w drukach 187, 187/1, 187B, 188, 188/1, 188B. 

Odpowiadając na zapytanie dotyczące dokumentacji na halę sportowa przy SP 

nr 5 wyjaśniła, że część dokumentacji ma być prawdopodobnie jutro, reszta do 

września.  
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Prezydent Mariusz Chrzanowski odnosząc się do zapytania radnego Dariusza 

Domasiewicza, kiedy nastąpi przekształcenie MPK w spółkę wyjaśnił, że zgodnie z 

uchwała Rady od 1 stycznia 20120 roku. Dodał, że w chwili obecnej prowadzą 

rozmowy z wójtami ościennych gmin na temat dofinansowania komunikacji miejskiej 

celem wprowadzenia bezpłatnych przejazdów. Posiadają wyliczenia kosztów, jakie  

MPK ponosi, jako zakład  budżetowy i jeżeli gminy miałyby „wejść w bezpłatna 

komunikację” musiałyby  też partycypować w odpowiednim stopniu. Odbyło się już 

kilka spotkań i czekają na konkretne propozycje. Od tego  uzależniają zakres 

bezpłatnej komunikacji. W kontekście  uczniów łomżyńskich szkół oraz partycypacji 

gmin ościennych. Dodał, że zgłosiła się nawet Gmina Wizna. Wójt Gminy jest 

zainteresowany, ale swoją decyzję uzależnia od Wójta Gminy Piątnica. Wszystko 

uzależnione jest od wysokości dotacji, miasto robi wszystko, aby to bilansowało się.  

Skarbnik Miasta odpowiadając na zapytanie radnego Cieślika wyjaśniła, że 

zwiększenie dotyczy wszystkich wymienionych dróg, a chodzi o sięgacze. 
 

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja w wyniku głosowania 10 

głosami za, przy braku przeciwnych i   wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

projektu uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2031. 

Następnie Komisja w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku przeciwnych 

i   wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie miasta na rok 2019. 
 

Ad. 4 
 

Przewodnicząca  wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że radni otrzymali 

materiały prosi więc o uwagi i głosy w dyskusji.  

 Radni uwag do przedłożonego materiału nie zgłosili, Komisja informację 

dotyczącą poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 

na rynku finansowym przyjęła do wiadomości.  
 

Ad. 5 
 

W sprawach różnych   radny Dariusz Domasiewicz poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji Sportu zgłosił wniosek dotyczący zobowiązania dyrektora MOSiR 

do przedstawienia, w jaki sposób zamierza rozwiązać  problem zwiększenia 

wynagrodzeń. Prosi Prezydenta o wyjaśnienie, czy informacja dotycząca problemów 

pracowników dotarła do niego. 

Prezydent Mariusz Chrzanowski stwierdził, że dotarła. Dodał, że spotkał się 

również z nowym kierownikiem WOPR, który tez przedstawiał ta sytuację. Zauważył 

następnie, że wiąże się to z kwestią  budżetu MOSiR i jeżeli budżet  nie zostanie 

zwiększony, dyrektor nie będzie miał możliwości wygospodarowania  środków na 

podwyżki dla pracowników MOSiR, mimo tego, że liczba pracowników zmniejszyła się. 

Odpowiadając na pismo pracowników poinformował, że przedstawi Radzie propozycje 

budżetu na rok 2020, gdzie  zostanie zwiększony budżet MOSiR z uwzględnieniem 

planowanych podwyżek. Zauważył, że sam takiej decyzji podjąć nie może, ponieważ 
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to Rada uchwala budżet. Przypomniał, że  taka sytuacja była w poprzednich latach, 

gdy zaproponował  zwiększenie dotacji dla MOPS na podwyżki do pracowników. 

Dodał, że podobna sytuacja dotyczy innych jednostek miejskich. Jeżeli zaś chodzi o 

szkoły, to takie spotkanie również się odbyło, było nawet pismo na sesji kwietniowej i 

również pracują nad tym, aby w budżecie roku przyszłego zaplanować drobna 

podwyżkę dla pracowników administracyjnych szkół.  

Radny Witold Chludziński zabierając glos zwrócił uwagę na ważną inwestycję 

w mieście, która będzie realizowana, a która nie znajduje się w gestii samorządu, a 

jest nią modernizacja  budynku po szpitalu zakaźnym na potrzeby WOPiT. Podkreślił, 

że bardzo mocno zaangażował się w to Prezydent Miasta. Jest to duża zasługa 

Marszałka Marka Olbrysia.  

Prezydent Mariusz Chrzanowski odnosząc się do wypowiedzi radnego 

Chludzińskiego stwierdził, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim układa się 

bardzo dobrze i jest to jeden z wielu przykładów  tej współpracy. Dodał, że innym 

tematem jest  los Skansenu w Nowogrodzie, spotkanie w tej kwestii odbędzie się w 

piątek o godz. 11.00, czy też organizowanie letniej sceny dwójki, która odbędzie się  

21 lipca.  

Radny Ireneusz Waldemar Cieślik zabierając głos stwierdził, że skoro jest taka 

dobra współpraca z Marszałkiem, to czy Prezydent mógłby uzyskać informację, 

dlaczego  budynek  szpitala został przekazany WOPiT, a nie jak we wcześniejszych 

ustaleniach było, że  zostanie tam stworzone centrum geriatryczne.   

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

                                                                                                                                       
                                                                                              Przewodnicząca 

  Komisji Finansów i Skarbu Miasta 
              
              Marianna Jóskowiak 

 

Protokołowała: 

 

D. Śleszyńska  
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Opinia 

Komisji Finansów i Skarbu Miasta  

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2031 /druk nr 187, 187/1, 187B/ 

 

Komisja Finansów i Skarbu Miasta  wniosek Prezydenta w  sprawie zmian w 

WPF na lata 2019 - 2031 /druk nr 187, 187/1, 187B/ analizowała na posiedzeniu w 

dniu  25 czerwca 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku 

głosowania 10 głosami za, przy braku przeciwnych i  wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Miasta Łomża na lata 2019 – 2031. 

 

 

 

                                                                                               Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Skarbu Miasta 
              
             Marianna Jóskowiak 
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Opinia 

Komisji Finansów i Skarbu Miasta  

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 188, 188/1, 188B/ 

 

 

Komisja Finansów i Skarbu Miasta  wniosek Prezydenta w  sprawie zmian  

w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 188, 188/1,188B/  analizowała na posiedzeniu 

w dniu 25 czerwca 2019 r. i po wnikliwej analizie materiałów oraz dyskusji, w wyniku 

głosowania 10 głosami za, przy braku przeciwnych i   wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019. 

 

 

                                                                                               Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Skarbu Miasta 
 
            Marianna Jóskowiak 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


