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INTERPELACJA
Szanowny Panie,
Na podstawie § 70 ust. 1 Statutu Gminy Łomża, zwracam się do Pana w sprawach
istotnych dla mnie i mieszkańców naszej gminy, a mianowicie ulg w przejazdach
komunikacją zbiorową.
22 stycznia 2014 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę nr 409/XLVIII/14 w
sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej w Łomży. W § 2. uchwały brzmi „Uprawnienia do ulgowych i
bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom
zameldowanym w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół łomżyńskich oraz osób, którym
przysługują ulgi ustawowe). Ten akt prawny znosi wszystkie ulgi nie wynikające z ustawy
osobom zameldowanym poza terenem miasta Łomży.
Dyrektor MPK Łomża pisze we wniosku do Prezydenta Miasta Łomży pisze: „W obecnym
kształcie uprawnienia do ulgowych (w tym bezpłatnych) przejazdów na terenie miasta
ustalone są dla poszczególnych grup, niezależnie od tego, czy jest to mieszkaniec miasta czy
innej gminy (czy płaci podatki w Łomży czy nie). Budżet miasta dotuje przejazdy po Łomży
wszystkim niezależnie od tego gdzie mieszkają. Poza miastem autobusy komunikacji miejskiej
jeżdżą tam gdzie koszty w 100% są pokryte wpływami z biletów. Aby utrzymać komunikację
na nie gorszym poziomie niż dotychczas (bez ograniczania ilości i częstotliwości kursów) i
aby uniknąć zwiększania cen biletów staje się koniecznością zweryfikowanie uprawnień do
ulgowych przejazdów, a w szczególności przejazdów bezpłatnych. Należy też rozstrzygnąć w
jakim zakresie wszyscy podatnicy nawet Ci, którzy nie korzystają z komunikacji miejskiej
mają finansować przejazdy pasażerom uprawnionym do ulg a w szczególności nie będącym
mieszkańcami Łomży.”

Dalej,

w

analizie

sytuacji

dyrektor

Janusz

Nowakowski

pisze:

„ Z dotychczasowych rozmów przeprowadzonych z władzami sąsiednich gmin wynika, że w
najbliższej przyszłości w ich budżetach nie będzie środków na rekompensatę kosztów z tytułu
ulg w przejazdach komunikacją zbiorową. Stąd wniosek aby z ulg, które przyznała Rada
Miejska Łomży dla korzystających z komunikacji miejskiej na terenie Łomży póki co mogli
korzystać tylko mieszkańcy Łomży.”
Wśród złożonych Prezydentowi Miasta Łomży propozycji zmian ulg w komunikacji miejskiej
w Łomży na pierwszym miejscu dyrektor Nowakowski umieścił: „Wszystkie uprawnienia do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży ustalone uchwałą
Rady Miejskiej Łomży mają mieć zastosowanie tylko do osób zameldowanych w Łomży”
Wobec powyższego proszę o przedstawienie Pana stanowiska w tej sprawie radzie gminy, a w
szczególności o informację jakie interwencje Pan podjął w samorządzie miasta Łomży i u
dyrektora MPK Sp z o.o. w celu zabezpieczenie interesów najbardziej potrzebujących
mieszkańców Gminy Łomża.
Proszę też udzielić odpowiedzieć dlaczego nie rozmawiał Pan o tak ważnych sprawach z radą
gminy i sam zdecydował o niewyodrębnieniu środków na ulgi w przejazdach dla
mieszkańców?
Konkludując, ulgi w przejazdach komunikacją zbiorową wpływają bezpośrednio i
realnie na poprawę życia mieszkańców gminy. Z ulg korzystają nie tylko kombatanci,
emeryci i renciści, ale też dzieci i młodzież uczącą się w szkołach na terenie gminy Łomża,
dojeżdżających komunikacją miejską na różne zajęcia pozaszkolne. Dla rodziców tych dzieci
mieszkających na terenie gminy ulga może być zachętą do niezwłocznego przeniesienia
meldunku do gminy, zaraz po zamieszkaniu. Przeniesienie meldunku spowoduje natomiast,
że podatki które płacą, będą płacić dla gminy Łomża, a nie dla miasta Łomża.
Wnioskuję o przedstawienie radzie gminy analizy możliwości dofinansowania biletów
komunikacji publicznej mieszkańcom naszej gminy.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na sesji oraz w formie pisemnej.
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