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Łomianki, 26 listopada 2020 r. 

Nr sprawy: BRM.0003.63.020 
 
Interpelacja Radnego Michała Naftyńskiego złożona w punkcie „Interpelacje, zapytania i 
wolne wnioski” podczas XXX/2020 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 26.11.2020 roku. 
 

DOTYCZY: monitorowania problemów edukacyjnych w czasie pandemii 

Radny Michał Naftyński (cyt. z transkrypcji sesji):      
    
„To jest pytanie moje dotyczące edukacji to znaczy czy mamy jakieś info na temat tego Ilu uczniów  

w Łomiankach ma problemy z dostępem do komputera do internetu (…)chciałbym wiedzieć po prostu 

jak wygląda sytuacja czy jest w jakiś sposób monitorowana czy to się sprawdza czy nauczyciele 

przekazują jakieś raporty o dzieciach które mają dostęp Mają kłopoty z dostępem do internetu to jest 

taka rzecz też chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób gmina to jest drugi punkt wsparła szkoły  

w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczna Czy jakieś środki zostały przekazane jakie jakiś sprzęt 

został przekazany czy w ogóle w jaki sposób gmina udziela wsparcia szkołom w tej sytuacji(…)kolejna 

rzecz to jest istnieje specjalna rezerwa ja nawet nie wiem jak ona się nazywa która jest taka ona jest 

tam na specjalne sytuacje kryzysowe Chciałbym się dowiedzieć to jest pytanie do pani skarbnik bardziej 

Ile wynosi ta rezerwa No i czy jak gdyby w tej chwili z tej rezerwy były jakieś już wydatki ponoszone na 

tą sytuację którą mamy pandemiczną z naciskiem na te wydatki które mnie najbardziej interesują czyli 

związane z edukacją(…) mówiło się o 800 tysiącach złotych czy za to coś zostało kupione czy na coś są 

te pieniądze wydatkowane i to też chciałbym pokazać że części nauczycieli i  że nauczyciele to są też 

mamy i w domu jest laptop prywatny No to to jest laptop i dla mamy i dla dziecka (…)pytanie jest czy 

znowu jakoś te sytuacje monitorowane są czy Czy nauczyciele pracują na prywatnym sprzęcie Czy 

pracują na prywatnych łączach internetowych czy z tej strony jest jakieś wsparcie wsparcie Gminy No 

to jak gdyby z mojej strony wszystko (…) liczę na to że dostanę informację w takiej postaci pisemnej 

jako interpelację” 

Przygotowała: Agata Milanowska 
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