Interpelacje i zapytania
z obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży,
które odbyły się dnia 21 stycznia 2015 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży
(…)
Ad. 3
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Poprosiła o składanie interpelacji i zapytań.
Tadeusz Zaremba – Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta
Podziękował za odpowiedź na jego zapytania w sprawie dalszego biegu prac
związanych z rewitalizacja hali targowej. Obawia się, że zaistniało nieporozumienie,
o którym sygnalizował wcześniej, ponieważ jego intencją było zwrócenie uwagi na
problem rewitalizacji historycznej Starówki w zakresie znacznie szerszym niż hala
targowa, a nawet szerszym niż Stary Rynek. W związku z powyższym ponowił swoją
interpelacje na piśmie prosząc o:
1. Przedstawienie harmonogramu oraz planowanych form zapewnienia szerokiej
debaty społecznej nad przygotowaniem programu rewitalizacji Starówki jako
dokumentu formalnego, wymaganego przy aplikowaniu o środki unijne dla
wszystkich z tego terenu, a więc podmioty miejskie jak i prywatne.
2. Odpowiedź, czy w planach Urzędu Miejskiego przewidywane jest
zainicjowanie działań inspirujących i doradczych dla lokalnych właścicieli
nieruchomości oraz zorganizowanie pomocy w zakresie opracowania
koncepcji lub planu umożliwiającego sukcesywne przywracanie estetycznego
wyglądu, nawiązującego do historycznych uwarunkowań w związku
z zapowiedzią Prezydenta powołania zespołu do spraw przygotowania
obchodów 600-lecia nadania praw miejskich. Zadeklarował chęć włączenia się
w prace tego zespołu.
Wiesław Grzymała – radny
Złożył na piśmie interpelacje:
1. W nawiązaniu do konferencji Prezydenta z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz 15
stycznia 2015 r. poprosił o odpowiedź, czy Prezydent przy naborze
pracowników na stanowiska pracowników samorządowych UM zamierza
kierować się kryterium wieku?
2. W nawiązaniu do ogólnopolskiej publikacji portalu niezalezna.pl „Śmieci
podpisywane imieniem i nazwiskiem, poprosił o udzielenie informacji
w zakresie:

 Czy podmioty odbierające śmieci od mieszkańców domów jednorodzinnych
w mieście prowadzą tzw. system identyfikacji odpadów, a jeżeli nie, to czy
władze miasta zamierzają wprowadzić powyższy system?
 W jaki sposób władze miasta zapobiegają podrzucaniu lub niekontrolowanemu
przemieszczaniu odpadów oraz w jaki sposób wykonywane są kontrole, czy
odbiór odpadów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem?
3. W nawiązaniu do uchwały nr 289/XXXIV/13 w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i zapisu § 26 ust.
3 tej uchwały poprosił o odpowiedź, czy w zakresie pojęcia „zstępnego”
powyższej uchwały wchodzi wnuk zmarłego najemcy, uprawnionego do lokalu,
a jeżeli nie, to czy Prezydent rozważa przedłożenie projektu zmiany w/w
uchwały, która rozszerzy zakres podmiotowy obowiązywania § 26 ust. 3
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poprzez dodanie wyrazu „wnuk” do kręgu osób uprawnionych do wstąpienia
w stosunek najmu po zmarłym najemcy.
W nawiązaniu do pojawiających się medialnych informacji, związanych
z wysypiskiem śmieci w Czartorii, dotyczących użytkowania niecki na
wysypisku poprosił i odpowiedź w zakresie:
Jaki jest stan wypełnienia niecki i jaki jest przewidywany okres użytkowania
niecki?
Czy władze miasta planują rozbudowę wysypiska i jaki jest planowany koszt
rozbudowy?
Czy władze planują zakup sąsiadujących nieruchomości przylegających do
wysypiska w Czartorii. Jeżeli tak, to czyją własność stanowią przyległe
nieruchomości; Skarbu Państwa, gmin, czy są własnością prywatną. Jaki jest
planowany koszt zakupu tych nieruchomości, czy prowadzone są rozmowy
z właścicielami?
W jaki sposób władze miasta zamierzają zarządzać wysypiskiem w Czartorii
do czasu powołania spółki?
Czy powołanie nowej spółki kapitałowej do zarządu wysypiskiem jest
uzasadnione ekonomicznie. Czy wariant przekazania zarządu wysypiskiem
w ręce spółki komunalnej np. MPWiK lub MPEC nie jest tańszym
rozwiązaniem dla mieszkańców? Czy władze miasta zamierzają
przeprowadzić analizę finansową różnych wariantów zarządu wysypiskiem?
W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanym rozwiązaniu
umowy na obsługę prawną Urzędu, która jest wykonywana przez kancelarię
zewnętrzną, poprosił o udzielenie odpowiedzi:
Czy Prezydent zamierza rozwiązać umowę. Jeżeli tak, to na jakiej podstawie
prawnej? Czy ta czynność prawna pociągnie za sobą konsekwencje
finansowe dla miasta?
Czy Prezydent zamierza , w drodze przetargu, wyłonić nowego usługodawcę
tj. zewnętrzną kancelarie prawną do obsługi prawnej Urzędu, czy też,
w drodze konkursu, zatrudnić dodatkowego prawnika?
W związku z tzw. reorganizacją ZSDiG w Łomży poprosił o odpowiedź:

 Co stanie się z budynkiem? Czy władze zamierzają powierzyć budynek innej
jednostce podległej miastu? Czy nieruchomość wymaga nakładów
finansowych, a jeżeli tak, to jakich? Czy w budżecie 2015 roku przewidywane
są środki na remont w/w budynku?
 Gdyby okazało się miasto nie posiada środków na adaptację budynku na cele
miejskie, to czy władze miasta rozważają sprzedaż budynku, bądź użyczenie
go innym podmiotom?
 Czy nauczyciele i pracownicy administracyjni ZSDiG będą zwolnieni w ramach
tzw. zwolnień indywidualnych, czy tez zwolnień grupowych zgodnie z ustawą
z dnia 13 marca 2003 roku.
Zbigniew Prosiński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Stwierdził, że w związku z tym, iż nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie
z poprzedniej sesji dotyczące projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście
Łomża” poprosił Prezydenta o odpowiedź, na jakim etapie jest aktualnie projekt,
którego wartość to kwota 6,5 mln. zł z czego z UE 5,5 mln. zł. Projekt był skierowany
do 500 gospodarstw domowych i 19 jednostek sektora miejskiego. Poprosił
o poinformowanie ilu beneficjentów w chwili obecnej zgłosiło się, zadeklarowało chęć
przyłączenia się do programu. Czy wartość projektu została zmieniona i czy jest
ryzyko, że miasto utraci dofinansowanie bądź, będzie ono zmniejszone.
Poprosił następnie Przewodniczącą Rady o odpowiedź, czy pozwoli mu na
dłuższą wypowiedź podczas dyskusji nad budżetem.
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zwróciła uwagę, że zawsze udziela głosu. Głos odbiera tylko wówczas, gdy
ktoś mówi nie na temat. Kiedy ktoś wypowiada się zbyt długo, zwraca tylko uwagę.
W stosownym punkcie radny otrzyma tyle czasu, ile będzie potrzebował, jeżeli
wypowiedź będzie na temat.
Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. Zwrócił uwagę, że w mediach powrócono do sprawy scalenia przy ul. Żabiej
(zacytował fragment artykułu). Przypomniał, że sprawa ciągnie się od 2077
roku i nie chciałby, aby radni dowiadywali się o tego typu sprawach z mediów,
ale bezpośrednio od Prezydenta. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji
podczas dyskusji na ten temat przekonywano radnych, że tym razem
wszystko będzie dobrze. Radni opowiedzieli się za scaleniem, a w chwili
obecnej temat znów powraca i prawdopodobnie wiąże się to z określonymi dla
miasta kosztami. Poprosił o odpowiedź , co Prezydent ma zamiar z tym
zrobić?
2. Poinformował, że zwróciła się do niego mieszkanka Łomży, która wraz z grupą
30 osób, zajmuje się rękodziełem. Przypomniał, że że wcześniej, co miesiąc,

na Starym Rynku odbywały się jarmarki. W chwili obecnej zaprzestano tego z
różnych względów. Osoby te chcą założyć stowarzyszenie i chcą na Starym
Rynku wystawiać swoje rękodzieło. Proszą tylko o zadaszenie, aby bez
względu na pogodę, mogli wystawiać swoje produkty.
3. Przypomniał, że ostatnio na Komisjach była głośna sprawa galerii Narew.
Prezydent na jednej z sesji wspomniał, że do ratusza mają przyjechać w tej
sprawie służby z Białegostoku. Poprosił Prezydenta o udzielenie informacji, co
w tym temacie się dzieje.
4. Poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą hangaru.
W odpowiedzi Prezydent informuje, że w najbliższym czasie zostanie podjęta
decyzja. Dodał, że posiada pomysł na wykorzystanie tego hangaru, który
przedstawi, ale nie w chwili obecnej. Być może w odpowiedziach na
interpelacje.
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Przytoczyła zapis § 96 Statutu dotyczący składania interpelacji. Poprosiła
o krótkie i sprawne przedstawienie interpelacji i zapytań.
Janusz Mieczkowski – radny
Przypomniał, że kilka sesji wcześniej złożył interpelację dotyczącą
przekształceń własnościowych i możliwości wykupu gruntów, które są w użytkowaniu
wieczystym. Uzyskał wówczas odpowiedź, że ze względu na skalę i zakres
problemu, otrzyma odpowiedź w późniejszym terminie. Poprosił więc o odpowiedź,
czy da się zdefiniować, kiedy to będzie. Poprosił o odpowiedź na piśmie.
Maciej A. Borysewicz – radny
1. Odnosząc się do tematu scalenia przy ul. Żabiej zwrócił uwagę, że temat ten
jest bardzo dobrze znany Prezydentowi, ponieważ jako radny w poprzedniej
kadencji aktywnie uczestniczył w tym temacie. Poprosił o odpowiedź, jakie
konsekwencje ma zamiar wyciągnąć Prezydent w stosunku do
odpowiedzialnych za to osób, które naraziły Radę na kompromitacje.
2. Odnośnie zewnętrznych kancelarii prawnych poprosił o odpowiedź, czy
Prezydent zamierza wypowiedzieć umowy. Poprosił, aby Prezydent udzielając
odpowiedzi w tej kwestii radnemu Grzymale, przekazał ja również do jego
wiadomości.
3. Poprosił również, aby Prezydent do jego wiadomości przekazał odpowiedź na
interpelację radnego Grzymały dotycząca rozmów, które Prezydent prowadzi z
osobami, które uzyskały prawa do świadczeń emerytalnych. Poprosił
o odpowiedź na jakim etapie są te rozmowy, czy jest jakaś tendencja, czy te
osoby przychylają się do jego prośby, czy odmawiają i będą nadal pracować,
bo w kontekście, który pojawia się w mediach, że nowe władze będą

wprowadzały w ratuszu „ład korporacyjny”, to przy „ładzie korporacyjnym” jest
sytuacja, że jednym z elementów jest waga stanowiska, na która składa się
wiele elementów, a jednym z nich jest doświadczenie pracownika. Jak więc
zważyć doświadczenie pracownika z 30-letnim stażem, który pełni określoną
funkcję z młoda osobą, która przychodzi nie posiadając doświadczenia. Czy
będzie ogłaszany konkurs zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
bez wprowadzania ograniczenia wiekowego, bo w tym przypadku będzie się
zdarzało, że przyjdzie osoba, która ma większe doświadczenie i wygra
konkurs i niekoniecznie będzie to pomagało młodszym osobom.
4. Zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym w Gazecie Współczesnej ukazał się
artykuł
„Mariusz Chrzanowski, nowy Prezydent Łomży, zatrudnia po
znajomości”, a generalnie chodzi o to, że Prezydent zatrudnił, bez konkursu,
na stanowisku pomocnika administracyjnego Pana Karola Cucha. Jest tez
uwaga, ze jako osoba zatrudniona bez konkursu, jako pomoc administracyjna,
może bez konkursu zostać przeniesiony na stanowisko samorządowe w
ratuszu. Poprosił, aby Prezydent odpowiedział na pytanie, czy taki jest zamiar
Prezydenta, aby przenieść te osoby ze stanowiska pomoc administracyjna na
stanowisko urzędnicze bez konkursu.
Dariusz Domasiewicz – radny
1. Ponowił swoja interpelację dotycząca powołania zespołu koordynującego
budżet obywatelski. Stwierdził, że jest tam kwota 1 mln. zł, a w ramach
złożonych projektów rozdysponowano 900 tys. zł. Zespół powinien spotkać się
w kwestii pozostałych 100 tys. zł. Miało to nastąpić na etapie gdy okaże się,
czy tamte przekraczają określone kwoty, a od września nic się nie dzieje.
2. Ponowił również swoja interpelację dotycząca programu oszczędnościowego
na lata 2015 – 2018. Dodał, że jest do dyspozycji.
Adam Zwierzyński – radny
Poinformował, że zwróciło się do niego kilku mieszkańców miasta, mających
pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej . Poprosił o odpowiedź , czy jest
w Urzędzie Miejskim komórka, która mogłaby kompleksowo pomóc takim osobom
rozpocząć działalność gospodarczą. Jeżeli takiej komórki nie ma, to czy Prezydent
mógłby taka komórkę powołać.
Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego
W związku z tym, że zostały przesunięte środki jako niewygasłe do czerwca
2015 roku na opracowanie projektu modernizacji hali targowej na Starym Rynku
i wie, że wykonawca projektu oczekuje na koncepcje zagospodarowania tej hali, wie

również, że odbyły się szerokie konsultacje poprosiła o odpowiedź , co wynika z tych
konsultacji, jaka jest propozycja, jaki jest plan zagospodarowania budynku.
Elżbieta Rabczyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
1. Z uwagi na wagę sprawy związaną ze scaleniem przy ul. Żabiej i fakt, że 16
stycznia zapadł wyrok NSA, że scalenie zostało źle przeprowadzone poprosiła
Prezydenta o odpowiedź, jak zamierza przystąpić do ponownego procesu
scalenia. Kto będzie koordynatorem tych działań. Jakie konsekwencje
Prezydent zamierza wyciągnąć w stosunku do osób, które doprowadziły do
takiej sytuacji i kto zapłaci koszty związane ze źle przeprowadzonym
scaleniem.
2. Odnosząc się do obietnicy Prezydenta w sprawie informacji w zakresie audytu
finansowego i audytu organizacyjnego poprosiła o poinformowanie radnych,
na jakim etapie są prace związane z audytem. Kiedy radni mogą uzyskać
informację, ponieważ radni, podobnie jak Prezydent, z niecierpliwością
czekają, co znajdzie się w tym audycie
Bogumiła Olbryś – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Zwróciła uwagę, że działa Fundacja Centrum Integracji Społecznej i w ramach
projektu unijnego aktywizuje osoby wykluczone . Poprosiła, aby służby Prezydenta
zainteresowały się tematem, aby w myśl ustawy o pracy socjalnej zainteresować
osoby bezrobotne tym projektem.
Ireneusz Cieślik - Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
Zwrócił uwagę, że ostatnio Prezydent intensywnie pracował przy
konsultacjach w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie IV etapu usprawnień
drogowych. Poprosił, aby Prezydent poinformował radnych o wynikach tych
konsultacji, jakie uzyskał dodatkowe informacje.
Anna M. Godlewska – radna
Poinformowała, że mieszkańcy skarżą się na ptasie zanieczyszczenia, fetor,
nadmierny i przenikliwy wrzask ptaków w parkach na terenie miasta. W pierwszej
kolejności chodzi jej o skwer przy Placu Jana Pawła II, a w dłuższej perspektywie o
pozostałe parki w mieście, ponieważ sytuacja wygląda źle, a miejsca te odwiedza
młodzież szkolna, odpoczywają osoby starsze. Dodała, że zarówno mieszkańcy
miasta, jak i osoby przyjezdne nie mogą korzystać z tych miejsc, ponieważ nie
pozwalają na to pełne ptasich odchodów chodniki, alejki oraz zabrudzone ławki, jak
również brzydki zapach. Podkreśliła, że osoby przechodzące ulica Dworną przez
park co chwila musza patrzeć w górę, w obawie przed ptasimi odchodami. Poprosiła

więc Prezydenta o natychmiastowe podjęcie działań, bo jest to bardzo ważny
i uciążliwi problem mieszkańców. Następnie poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jakie prace i środki zapobiegawcze zostaną podjęte?
2. Czy będzie to praca ciągła niezależnie od pory roku?
3. Kiedy może spodziewać się pierwszych efektów tych prac?
Jan Olszewski - radny
W imieniu mieszkańców ul. Owocowej zwrócił się do Prezydenta z prośbą
o podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania garbów na skrzyżowaniu ulicy
Owocowej z szosa Łomża – Zambrów. Dodał, że istniejące, głębokie koleiny na
drodze Łomża – Zambrów utrudniają wjazd samochodom nie tylko osobowym, a
także samochodom ciężarowym wyjeżdżającym z ul. Owocowej, co zagraża
niebezpieczeństwu. Poprosił o podjęcie szybkich działań w celu wyeliminowania
istniejących zagrożeń bezpieczeństwa.
Edyta Śledziewska – radna
1. Podkreśliła, że ją również interesuje sprawa scalenia przy ul. Żabiej i tego, co
dalej. Poprosiła Prezydenta o odpowiedź, czy odpowiedzi na interpelacje
mogłyby być publikowane, ponieważ czasami jest tak, że Prezydent na sesji
udziela odpowiedzi, a czasami otrzymuje informacje, że odpowiedź będzie
udzielona radnym na piśmie. Dobrze by było, aby radni, którzy nie zgłaszali
danej interpelacji mieli możliwość zapoznania się z odpowiedzią.
2. Poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku tworzenia spółki z o.o.
gospodarującej odpadami Prezydent dokonał analizy, czy nie byłoby taniej dla
miasta, przypisania gospodarowania odpadami jakiejś już istniejącej spółce
np. MPK.
3. Przypomniała, że w maju 2014 roku ukazał się protokół pokontrolny w związku
z
kontrola w MOPS, gdzie było wiele zaleceń m.in. było zalecenie
wyodrębnienia OIK jako oddzielnej jednostki organizacyjnej, została podjęta
uchwała. Poprosiła o poinformowanie, co tam się dzieje, czy został
ogłoszony konkurs, kto jest dyrektorem, czy ktoś pełni obowiązki. Dodała, że
było również wskazane, aby zadania związane z noclegownią zorganizować
w podobny sposób. Poprosiła więc o odpowiedź, jaki jest pomysł na dalsze
funkcjonowanie noclegowni.
4. Zwróciła następnie uwagę na potrzebę utworzenia izby wytrzeźwień. Poprosiła
o odpowiedź, jaki pomysł ma Prezydent na izbę wytrzeźwień, ponieważ
w noclegowni mogą przebywać tylko osoby trzeźwe. Nietrzeźwe osoby mogą
przebywać w ogrzewalni, a wiadomo, że ogrzewalnia funkcjonuje tylko
w okresie zimowym i jest problem z osobami nietrzeźwymi latem w rejonie
Starego Rynku.

Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Odpowiadając na pierwsza interpelacje radnej Śledziewskiej zwróciła uwagę,
że wszystkie protokoły, interpelacje i odpowiedzi na interpelacje są publikowane
w BiP Urzędu Miejskiego i wszystko można odnaleźć.
Następnie złożyła interpelacje:
1. Zwróciła uwagę, że w związku z tym, że do zakresu działania miasta należy
ochrona zdrowia, zwróciła się z prośbą o pochylenie się nad przygotowaniem
i ewentualnie wdrożeniem programu zdrowotnego, polegającego na
szczepieniu HPV tj. przeciw brodawczakowi ludzkiemu dziewczynek w mieście
Łomża . Dodała, że w realizację programu szczepień zaangażowanych jest
ok. 200 samorządów w Polsce. Cena jednej szczepionki wynosi 120 zł, a na
rynku 450 zł. 3-krotne szczepienie dziewczynki to koszt 360 zł, a w Łomży
byłby to koszt 100 tys. zł rocznie. Podkreśliła, że wszystkim wiadomo, że rak
szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania, nowotworem wśród
kobiet do 45 roku życia i jest wysoka śmiertelność w tym zakresie. Wyjaśniła,
że posiada materiały, które w razie potrzeby udostępni. Dodała, że będzie to
prośba również do rady, ponieważ będzie to decyzja samorządu.
2. W imieniu mieszkańców ul. Modrzewiowej poprosiła o ułożenie na tej ulicy
płyt, kiedy pojawi się taka możliwość. W chwili obecnej występuje tam problem
z poruszaniem się pojazdów.
Więcej interpelacji nie zgłoszono.
(…)

