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Interpelacja 
 

Szanowna Pani Burmistrz, Pani Przewodnicząca, 

W imieniu własnym oraz zgłaszających się do mnie mieszkańców naszej gminy zwracam się z prośbą 
związaną aktualną sytuacją spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę. 

Obecnie szacuje się, że na teren naszej gminy przybyło ponad 2000 uchodźców z objętej wojną 
Ukrainy. Zwykle trafiają do domów mieszkańców Łomianek, którzy w ludzkim odruchu zdecydowali się 
na udzielenie im schronienia. Inni mieszkańcy, którzy nie mogą pomóc ze względu na swoje 
ograniczenia lokalowe, starają się pomagać w innej formie – organizują zbiórki, przekazują pieniądze 
albo włączają się w wolontariat. 

Niewątpliwie jest to sytuacja kryzysowa nie tylko dla Ukraińców, ale też dla naszej lokalnej 
społeczności. Wszyscy coraz lepiej rozumiemy, że nie skończy się to szybko, więc problemy będą się 
nawarstwiać. Łomianki są naszym dobrem wspólnym. Jeśli zjednoczymy siły i będziemy 
współpracować, mamy szanse przejść przez ten kryzys. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o: 

1. Niezwłoczne zwołanie sesji nadzwyczajnej dotyczącej ww. sytuacji 
a. Podczas sesji powinny zostać podjęte decyzje dotyczące m.in. zabezpieczenia 

środków i ich dystrybucji przez ograny podległe UM Łomianki 
b. Podsumowanie dotychczasowych działań UM Łomianki oraz plan kolejnych działań 

UM Łomianki oraz organów podległych, a także celów w tym obszarze. 
2. Niezwłoczne wyznaczenie w Urzędzie Miejskim Łomianki osoby - koordynatora 

odpowiedzialnego za kierowanie akcją pomocową na terenie naszej Gminy. 
3. Niezwłoczne wyznaczenie (zatrudnienie) osób odpowiedzialnych za działania integracyjne, 

animacyjne dla społeczności ukraińskiej. 
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4. Niezwłoczne wprowadzenie dodatkowych dyżurów pracowników UM Łomianki 
odpowiadających za status i obsługę prawną uchodźców na terenie gminy Łomianki. 

5. Niezwłoczne wprowadzenie cyklicznych spotkań „sztabów kryzysowych” z udziałem 

przedstawicieli (koordynatorów) UM Łomianki, przedstawicieli NGO’sów z Łomianek, 
przedstawicieli innych punktów pomocowych. Podczas spotkań będziemy mogli rozdzielać i 
koordynować działania poszczególnych grup.  

 

W sytuacji niepewności bardzo ważna jest komunikacja bezpośrednia i współpraca wszystkich 
podmiotów. Liczę, że na zwołanie sztabu będą zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup oddolnie 
działających od początku wybuchu wojny. Dzięki temu też będziemy lepiej identyfikować potrzeby 
nowej społeczności z Ukrainy oraz stałych mieszkańców gminy wobec dynamicznych działań na 
terenie RP i gminy Łomianki. Wspierajmy się i koordynujmy działania – nasza pomoc będzie bardziej 
skuteczna. 

 

 

Z poważaniem, 

Magdalena Cłapińska 

Radna Miasta Łomianki 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska Łomianki 

 


