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PROTOKÓŁ  Nr 48 

Z POSIEDZENIA KOMISJI SPOŁECZNEJ PRZY RADZIE MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 
Z DNIA 16 MARCA 2022 ROKU. 

W dniu 16 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej przy Radzie Miejskiej 
w Łomiankach w trybie zdalnym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

W posiedzeniu pod przewodnictwem Marcina Etienne uczestniczyli również członkowie Komisji 
w następującym składzie: Magdalena Cłapińska, Mariola Niecikowska, Joanna Zabłocka-Łudzeń. 

W posiedzeniu Komisji Społecznej uczestniczyli liczni goście:  
Marcin Węgiełek – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach, 
Jan Łuszkiewicz – Fundacja św. Małgorzaty w Łomiankach, 
Monika Jakubiak-Rososzczuk – Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, 
Jadwiga Idziaszek – Wydział Edukacji, 
Dominika Kowalczyk-Ptasińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, 
Ewelina Kordek – Dyrektor ICDS w Łomiankach, 
Janusz Zawadzki – Dyrektor Centrum Kultury w Łomiankach, 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak – Burmistrz Łomianek, 
Artur Gajowniczek – Sekretarz Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
Grażyna Tymieniecka – Referat Spraw Obywatelskich, 
Maria Pszczółkowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach, 
Agnieszka Gawron-Smater – Radna Rady Miejskiej w Łomiankach, 
Grzegorz Lenard – Radny Rady Miejskiej w Łomiankach, 
Tomasz Rusinek – Radny Powiatowy, 
Agnieszka Szczurek – Przewodnicząca Rady Osiedla Buraków, 
Natalia Tomaszuk – Rada Młodzieżowa w Łomiankach. 

Przewodniczący Marcin Etienne przedstawił obecnym na posiedzeniu temat, który będzie omawiany. 
Celem spotkania była sytuacja związana z działaniami wojennymi w Ukrainie. W związku z zaistniałą 
sytuacją w Polsce znalazło schronienie wielu Ukraińców między innymi duża grupa  w Łomiankach. 
Wśród gości w naszej Gminie w większości są matki z dziećmi. Nietypowa sytuacja zaskoczyła cały 
kraj, również i Łomianki. Jak sobie radzimy w Łomiankach?  Na te pytanie i inne odpowiadali goście 
uczestniczący w posiedzeniu Komisji Społecznej. 

Jako pierwsza zabrała głos Pani Burmistrz Łomianek. Poinformowała o działaniach jakie zostały 
podjęte przez Urząd Miasta. Jest w kontakcie z proboszczem parafii  św. Małgorzaty w Łomiankach, 
gdzie powstało Centrum Pomocy Ukrainie. Na chwilę obecną czeka na informację z Centrum Pomocy 
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Ukrainie, gdzie powstaje baza osób potrzebujących pomocy. Urząd przygotowuje się do wdrożenia 
ustawy dotyczącej pomocy przybyłym z Ukrainy. Ustawa wchodzi w życie a dniem 16 marca i od tego 
dnia Urząd Miasta rusza „pełną parą”. Następnie Pani Burmistrz przekazała głos Naczelnikom 
poszczególnych referatów by przedstawili działania jakie zostały podjęte w związku z pobytem gości 
z Ukrainy w naszej Gminie. 

Referat Edukacji –  Pani Naczelnik poinformowała, że wszystkie dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym 
zgłoszone będą miały miejsce do nauki w naszych gminnych placówkach. Jeszcze nie może podać 
konkretnej liczby dzieci uczęszczających do placówek, ponieważ nie wiadomo ile osób zdecyduje się 
na dłuższy pobyt w  Łomiankach. Nie może również wypowiedzieć się odnośnie możliwości 
dodatkowego zatrudnienia nauczycieli. Urząd nad tym pracuje.  Odnośnie przedszkoli  gminnych, 
liczba przyjętych dzieci  będzie znana na początku kwietnia. Informacje na ten temat będą na bieżąco 
przekazywane. W tej kwestii będą uzgodnienia szczegółowe między Przedszkolami Publicznymi 
i Niepublicznymi. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach – Pani Dyrektor poinformowała, że od samego początku 
konfliktu w Ukrainie OPS  w Łomiankach rozpoczął swoje działania pomocowe. Na chwilę obecną 
czeka na specustawę, która ma wejść w życie 16 marca 2022 roku.  Specustawa przewiduje pomoc 
w zaspokojeniu własnych potrzeb. Dokument ten  rozszerzy działania pomocowe dla naszych gości . 
Aby otrzymać pomoc  należy przedstawić  informację o sytuacji bytowej a następnie złożyć  wniosek 
z odpowiednimi dokumentami takimi jak PESEL, PASZPORT, PESEL BIOMETRYCZNY . Dokumenty, 
które są niezbędne do uzyskania pomocy . Należy nadmienić, że pomoc w formie świadczeń będzie 
ważna przez 18 miesięcy miesięcy. W OPS  została  uruchomiona specjalna infolinia w dla  
goszczących w swoich domach osoby z Ukrainy.  Ośrodek Pomocy Społecznej jest otwarty na 
współpracę z grupami pomocowymi działającymi na terenie Gminy Łomianki. 

Komendant Straży Miejskiej zapewnił o współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. 
Czuwa także nad bezpieczeństwem mieszkańców Łomianek jak i przybyłych gości z Ukrainy. 
W przypadku konfliktów Straż Miejska jest gotowa  do pokojowego ich rozwiązywania. Wszelkie 
niepokojące sytuacje w razie zagrożenia zdrowia i życia prosi by zgłaszać bezpośrednio do Straży lub 
pod numer 112. 

ICDS – Pani Dyrektor poinformowała, że również włączył się w pomoc naszym gościom. Mianowicie 
zostały zorganizowane bezpłatne  zajęcia na basenie. Są również prowadzone rozmowy z najemcami 
prowadzącymi zajęcia w ICDS, by włączyły się w pomoc i bezpłatnie przyjmowały na swoje zajęcia 
dzieci z Ukrainy. 

Centrum Kultury w Łomiankach poinformował, że od 28 lutego 2022 roku w CK odbywają się dla 
gości z Ukrainy spotkania grupy wsparcia trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek ). 
W godzinach od 12 do 15 dzieci uczestniczą w zajęciach bezpłatnych. Natomiast mamy mają 
możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy: prawnej, psychologicznej, lekarskiej. Całe 
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przedsięwzięcie , które odbywa się w naszej placówce jest realizowane  przy współpracy Urzędu 
Miasta w Łomiankach i Fundacji św. Małgorzaty w Łomiankach.  

Referat Spraw Obywatelskich – Pani Naczelnik poinformowała obecnych, że od 16 marca będą 
wydawane  PESELE  biometryczne, które upoważniające  do legalnego pobytu obcokrajowca przez 
18 miesięcy.  

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – Pani Naczelnik poinformowała, że wydział prowadzi 
infolinię i udziela wszelkich informacji dla gości z Ukrainy. Prowadzi również stronę z najważniejszymi 
informacjami , które są  potrzebne przybyłym. Strona  jest  na bieżąco aktualizowana. 

W trakcie posiedzenia, była prowadzona dyskusja , w trakcie której padło mnóstwo pytań. Między 
innymi: 

Czy będą rozwiązania systemowe dotyczące zajęć z języka polskiego i przez kogo będą prowadzone? 

Jak Urząd Miasta zamierza wspierać grupy, które już pracują przy prowadzeniu pomocy dla gości 
z Ukrainy? 

Czy zostanie uruchomiony sztab kryzysowy? 

Czy jest szansa by dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkół w naszej gminie były dofinansowane 
obiady przez Urząd Miejski? 

W trakcie trzygodzinnego posiedzenia Komisja pozyskała informacje dotyczące udzielania pomocy 
gościom z Ukrainy.  Jakie są najważniejsze potrzeby? Z  jakimi problemami borykają się grupy, które 
na bieżąco prowadzą pomoc oraz jakie kroki należy będzie podjąć w przyszłości, ponieważ jest to 
proces długofalowy i należy siły, empatię i pomoc rozłożyć  w czasie. 

Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący – Marcin Etienne podziękował licznie zgromadzonym 
gościom i zamknął posiedzenie Komisji Społecznej. 

 

 Protokół sporządziła Przewodniczący Komisji Społecznej 
 
 
 Mariola Niecikowska Marcin Etienne 
 

Załącznik: 

Zarejestrowany przez Biuro Rady materiał wideo z przebiegiem obrad Komisji. 
https://youtu.be/deRZFJdGMJc 
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