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Pani 
         Magdalena Cłapińska 
           
         Radna Rady Miejskiej 
         w Łomiankach 
 
 
Szanowna Pani Radna, 
 

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 10 marca 2022 roku informuję, że: 

Ad 1. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym: „Na wniosek wójta lub co najmniej 
1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień 
przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien 
spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim”. W związku z powyższym radni mogą 
wystąpić do Przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie sesji. 

Ad 2. 

Urząd Miejski w Łomiankach zajmuje się pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie należącym 
do zadań gminy (Referat Spraw Obywatelskich, Wydział Edukacji) i w tym zakresie 
wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań. Urząd prowadzi także 
działania informacyjne dla mieszkańców Łomianek goszczących gości z Ukrainy oraz dla 
obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium gminy Łomianki. W tym celu Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej przygotował i na bieżąco aktualizuje informacje w 
dedykowanej i bardzo rozbudowanej zakładce (pomoc dla Ukrainy) na oficjalnej stronie 
www.lomianki.pl oraz przekazuje bieżące informacje na oficjalnych profilach 
społecznościowych. Dodatkowo obsługuje dedykowaną infolinię i organizuje otwarte 
spotkania zarówno dla Ukraińców jak i mieszkańców gminy Łomianki goszczących obywateli 
Ukrainy. Urząd Miejski w Łomiankach współpracuje w zakresie akcji pomocowych  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach, Centrum Kultury w Łomiankach, 
Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym i Biblioteką Publiczną. Nie widzimy 
potrzeby wyznaczania kolejnych koordynatorów ze strony Urzędu. 
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Ad 3. 

Centrum Kultury w Łomiankach realizuje przedsięwzięcia mające na celu działania 
integracyjne i animacyjne dla społeczności ukraińskiej. Od 28 lutego 2022 r. w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 12:00-15:00 odbywały się spotkania grupy wsparcia dla społeczności 
ukraińskiej, a od 14 marca spotkania odbywają się w poniedziałki i środy w tych samych 
godzinach. Centrum Kultury uruchomiło zajęcia dla gości z Ukrainy, a harmonogram zajęć 
można znaleźć na stronie internetowej www.kultura.lomianki.pl oraz profilu FB Centrum 
Kultury w Łomiankach. Ponadto, Centrum Kultury udostępniło siedzibę i wyposażenie na 
organizację wydarzenia "Możesz na mnie liczyć! Koncert charytatywny dla Ukrainy". 

Ad 4. 

Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łomiankach w obecnych 
warunkach lokalowych są maksymalnie zaangażowani w obsługę zgłaszających się do Urzędu 
obywateli Ukrainy. Urząd Miejski wystąpił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
o oddelegowanie dwóch pracowników mobilnych do obsługi obywateli Ukrainy w związku  
z nadaniem numeru PESEL. 

Ad 5. 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 
poz.1856) w skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby 
powołane spośród: 

1. Osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub 
jednostkach pomocniczych; 

2. Pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych 
do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta; 

3. Przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

Spotkania gminnego zespołu kryzysowego odbywają się regularnie i w uzasadnionych 
sytuacjach, związanych z tematem posiedzeń.  

 

Z poważaniem 
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