Interpelacje
z obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży,
które odbyły się dnia 30 grudnia 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży

(…)
Ad. 1
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady
Poprosiła o składanie interpelacji i zapytań.
Wiesław Grzymała – radny
Na piśmie złożył interpelacje:
1. Podziękował Prezydentowi i Doradcy za przygotowanie Miejskiego Sylwestra,
prosząc równocześnie o odpowiedź na następujące pytania:
1) Czy organizatorzy Sylwestra rozważają umieszczenie koksowników, bądź
podawanie ciepłych dań, napoi dla uczestników w związku z nie sprzyjająca
aurą?
2) Czy organizatorzy zawarli umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
na wypadek powstania odpowiedzialności deliktowej po stronie organizatorów?
2. W związku z publikacja orzeczenia WSA w Białymstoku dotyczącego utrzymania
w mocy zarządzenia nadzorczego Wojewody Podlaskiego, który stwierdził
wygaśnięcie mandatu burmistrza miasta z powodu naruszenia podstawowego
zakazu łączenia funkcji burmistrza z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj.
pełnieniem funkcji wiceprezesa stowarzyszenia sportowego prosi o udzielenie
informacji, czy Prezydent zamierza oddelegować jednego z Zastępców
Prezydenta do Zarządu ŁKS 1926 zgodnie z zapowiedzią. Jeżeli tak, to czy
Prezydent konsultował, bądź zamierza konsultować z Biurem Prawnym Urzędu
interpretację obowiązujących przepisów prawa w kontekście istniejących zakazów
ustawowych łączenia funkcji wójta, zastępcy wójta z funkcja członka zarządu
stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą oraz korzysta z mienia
komunalnego.
3. W związku z artykułem w Tygodniku „Kontakty” pt. „Głowa Kułagi za fotel
Czerniawskiego” i zawartymi w nim stwierdzeniami prosi o odpowiedź na
następujące pytania:
1) Czy Prezydent rozmawiał z Dyrektorem MPGKiM Arkadiuszem Kułagą o
rzekomym zniknięciu śmieci z Osiedla Perspektywa, a jeżeli tak, to czy może
potwierdzić,
bądź
zaprzeczyć
medialnym
doniesieniom
o
nieprawidłowościach?
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2) Czy Prezydent zamierza przeprowadzić audyt lub kontrolę w zakresie
sugerowanych przez Tygodnik „Kontakty” nieprawidłowości w związku z
rzekomym zniknięciem tysięcy ton śmieci z osiedla Perspektywa w Łomży?
Wanda Mężyńska – radna
Przypomniała, że miasto Łomża wystąpiło w 2013 do Marszałka Województwa
Podlaskiego z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny na rzecz miasta
nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym szpitala zakaźnego w Łomży,
stanowiącego własność Województwa Podlaskiego. W budynku tym ma zostać
utworzony zakład opiekuńczo – leczniczy oraz pielęgnacyjno - opiekuńczego. Prosi
więc o odpowiedź, kiedy będą prowadzone rozmowy i kiedy ostatecznie ten budynek
zostanie przekazany miastu. Czy były już p[odejmowane decyzje w tym kierunku.
Dariusz Domasiewicz - radny
1. W związku ze zmianą w składzie zespołu koordynującego budżet obywatelski,
a dotyczy to osoby Ewy Sznejder, która już nie pracuje w Urzędzie, Zespól nie
ma przewodniczącego zespołu. Ponadto zmiany wynikają z tego, iż niektóre
osoby przestały być radnymi, inni zaś zostali radnymi, a regulamin pracy
zespołu reguluje kwestie związane ze zwoływaniem posiedzeń. Dodał, że
spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a
ostanie było we wrześniu, a jest już grudzień. Prosi więc, aby Prezydent
uporządkował te kwestie.
2. Przypomniał o spotkaniu w sprawie oszczędności na lata 2015 -2018,
dodając, że jest zainteresowany udziałem w takim spotkaniu.
3. Odnosząc się do wczorajszej konferencji prasowej Prezydenta, na której
Prezydent na kolejnego doradcę wskazał konkretna osobę, a w przepisach
wykonawczych do Rozporządzenia Rady Ministrów, dla doradców
wprowadzono minimalne wymagania kwalifikacyjne i zgodnie z nimi doradca
powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz legitymować się 5 – letnim
stażem pracy, natomiast w przypadku asystenta wystarczy tylko wykształcenie
średnie, bez doświadczenia zawodowego. Prosi więc o wyjaśnienie, czy
osoba, której nazwisko Prezydent podał będzie doradcą, czy asystentem.
Ireneusz Cieślik – radny
W imieniu mieszkańców na piśmie złożył interpelację dotyczącą dewastacji
środowiska przez bobry w rejonie Łomżyczki. Wyjaśnił, że w rejonie rzeczki
Łomżyczka zagnieździły się bobry w takim stopniu, iż niszczą koryto rzeki,
podkopują okolicznym rolnikom sady, a ostatnio doszło nawet do tego, iż zarysowały
karoserię samochodu. W związku z powyższym składa interpelację z prośba o
poparcie inicjatywy przeniesienia bobrów w inne miejsce.
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Andrzej Wojtkowski – radny
1. Powracając do kwestii hangaru przypomniał, że został on zakupiony w 2010
roku na potrzeby lotniska, które miało powstać przy Lesie Jednaczewskim,
następnie miał zostać przekazany na potrzeby MPGKiM, następnie dla
MOSiR. Dodał, że Prezydentowi sprawa ta jest dobrze znana, uważa więc, że
najwyższy czas, aby ten hangar znalazł swoje miejsce, ewentualnie należy
jego sprzedać, aby nie niszczał.
2. Prosi o odpowiedź, jak jest sytuacja działki na Rybakach, która wcześniej była
wystawiana do sprzedaży pod budowę hotelu, budynku mieszkalnego. Uważa,
że należy tematem zająć się.
Elżbieta Rabczyńska - radna
Na piśmie złożyła interpelację dotyczącą podania ilości i tytułów
prenumerowanej i kupowanej prasy i periodyków przez placówki oświatowo –
kulturalne z uwzględnieniem szkół i przedszkoli w 2014 roku.
Marianna Jóskowiak – radna
1. W imieniu mieszkańców prosi Prezydenta o przybliżenie kwestii zasiłku
socjalnego tzw. Becikowego, które Prezydent w swoich wystąpieniach
mieszkańcom obiecywał. Prosi o podanie informacji od kiedy Prezydent
zamierza je wprowadzić, ponieważ w budżecie na rok 2015 nie zostało to
uwzględnione.
2. Odnosząc się do kwestii zimowego utrzymania chodników i ulic zwróciła
uwagę, że na ulicy Browarnej, która jest ulicą nową było bardzo ślisko, nikt tej
ulicy nie posypywał. Prosi więc o odpowiedź, kto odpowiada za utrzymanie
ulic, dodając, że ul. Browarna w zasadzie jest jeszcze ulica w budowie,
chodniki natomiast nie przylegają do granic posesji.
Anna Godlewska - radna
Prosi o wyjaśnienie, dlaczego w mieście nie działają hotspoty i jak długo
potrwa taki stan rzeczy, że nie będzie można do nich się podłączać. Prosi również o
odpowiedź, czy w mieście powstaną nowe hotspoty w ramach nowego programu
„Stop wykluczeniu cyfrowemu”.
Bogumiła Olbryś – Wiceprzewodnicząca Rady
Składając interpelację dotyczącą ul. Podleśnej przypomniała, że jesienią
zostały ułożone tam płyty betonowe, za co mieszkańcy dziękują, proszą jednak, aby
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tych płyt betonowych na tej ulicy dołożyć, ułatwi to bowiem mieszkańcom
funkcjonowanie i poruszanie się.
Maciej Borysewicz – radny
1. Zwrócił uwagę, że 29 października ukazał się artykuł dotyczący
odszkodowania w wysokości ok. 0,5 mln zł dla lokalnego przedsiębiorcy oraz
pokrycia kosztów sądowych w wysokości 100 tys. zł jako pokłosie sprawy
toczącej się od 2011 roku sprawy dotyczącej wypowiedzenie przedsiębiorcy
umowy dzierżawy miejskich gruntów za stadionem. Poprosił następnie o
odpowiedź, czy wypłacono to odszkodowanie, czy była próba rozmowy z
„poszkodowanym”, czy ktoś próbował go przepraszać, z nim rozmawiać o
zrezygnowaniu z odsetek, bo takie rozmowy się prowadzi ze względu na
oszczędności w miejskim budżecie. Prosi również o odpowiedź, czy miasto
wniosło o kasacje do Sądu Najwyższego.
2. Zwrócił uwagę, że 24 grudnia w Gazecie Współczesnej ukazał się artykuł
„Galeria Narew pod lupą CBA” . Prosi o informację, czy Agencji CBA spotkali
się z Prezydentem i co Prezydent zamierza podjąć w sprawie Galerii Narew,
czy będzie prowadził rozmowy z tymi inwestorami.
3. Prosi o wytłumaczenie, bo nie rozumie, otóż 17 grudnia Prezydent wydał
Zarządzenie nr 279/14 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu
miasta na realizację zadań publicznych: 8 tys. zł na I bieg sylwestrowy i 10 tys.
zł na międzynarodowy turniej w tenisie stołowym. Następnego dnia wydaje
Zarządzenie 281/14 z 18 grudnia również w celu przyznania dotacji celowych
z budżetu; w wysokości 6.250 zł młodzieżowemu ŁKS na dzień otwarty
młodzieżowego ŁKS, z tym, że tego samego dnia wydaje następne
Zarządzenie 284/14 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta i
w treści tego zarządzenia są te same kwoty i te same treści, natomiast w § 4
jest iż traci moc Zarządzenie Nr 279/14. Nie rozumie więc po co wydawać
sprzeczne ze sobą 3 zarządzenia w ciągu 2 dni. Dodatkowo uważa, że jeżeli
pisze się w § 4, że traci moc Zarządzenie 279, to jest to logiczne, ale nie traci
mocy Zarządzenie 281. W związku z powyższym prosi o odpowiedź, czy
młodzieżowy ŁKS otrzymał raz 6.250 zł, czy dwa razy. Prosi więc o
wyjaśnienie tego nietypowego wydawania Zarządzeń.
4. Prosi o odpowiedź, czy Prezydentowi jest wiadomo, że trwa kompleksowa –
kolejna – kontrola WIOŚ na wysypisku w Czartorii, która będzie obejmowała
2013 rok. Prosi również o odpowiedź, czy Prezydentowi już wiadomo, jakie
zamierza podjąć działania w sprawie ewentualnego zabezpieczenia
dodatkowych środków, ponieważ kara, jaka już miasto otrzymało była za 2012
rok, a prawdopodobnie będzie kolejna kara w wysokości ok. 3 mln zł za 2013
rok.
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Witold Chludziński – radny
Prosi Przewodniczącą o odpowiedź, czy w punkcie 5 dotyczącym pierwszego
czytania budżetu przewiduje dyskusję.
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady
Odpowiadając zapewniła, że dyskusja jest przewidywana. Podkreśliła, że jest
to punkt, w którym radni będą jeszcze mogli składać swoje wnioski do projektu
budżetu.
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
(…)
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