Odpowiedź na interpelacje i zapytania
z obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży,
które odbyły się dnia 21 stycznia 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży
Ad. 8
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Poprosiła o odpowiedź na interpelacje i zapytania.
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta
Stwierdził, że na wszystkie interpelacje zostanie udzielona odpowiedź
pisemna. W chwili obecnej odniósł się tylko do części interpelacji i zapytań.
Odpowiadając na interpelację radnego Zaremby w sprawie rewitalizacji hali
targowej stwierdził, że cieszy się, że taki pomysł się pojawił i jeżeli możliwe jest
pozyskanie środków w ramach nowego rozdania unijnego, to należy się temu
przyjrzeć. Dodał, że tak samo jeżeli chodzi o 600-lecie nadania praw miejskich.
Uważa, że w momencie, gdy będzie powołany zespół, będzie można podjąć dyskusję
również na temat estetycznego wyglądu kamienic przy hali.
Odnosząc się do interpelacji radnego Grzymały dotyczącej naboru w Urzędzie
Miejskim i kryterium wieku zwrócił uwagę, że jest prawnikiem i prawo europejskie
również jest mu znane. Wie o tym, że osób, które składają swoje oferty nie można
dyskryminować pod względem wieku, płci, wyznania i żadnej takiej dyskryminacji nie
ma. Jeżeli jednak radny byłby na konkursie na podinspektora w USC, to średnia
wieku wynosiła w granicach 20-kilku lat. Podkreślił, że są świadomi tego, że jeżeli
będą kolejne konkursy, to w większości będą to ludzie młodzi. Jeżeli będą to
konkursy na wyższe stanowiska urzędnicze, to może domniemywać, że poprzez
spełnienie wymagań formalnych, osoby młode nie będą mogły aplikować, o czym
świadczą konkursy, które odbywały się za czasów poprzedniego Prezydenta, gdzie
na naczelnika Wydziału Architektury była jedna osoba. Wydział Nieruchomości
chyba też jedna osoba, bo ograniczenia wprowadziły wymogi formalne. W związku z
czym żadnej dyskryminacji nie ma. Warunkiem zatrudnienia w Urzędzie jest konkurs.
Jeżeli jest dużo osób biorących udział w konkursie, to wszyscy uczestnicy pisza test.
W drugim etapie jest rozmowa kwalifikacyjna, warto więc o tym pamiętać. Jeszcze
raz podkreślił, że ze strony Prezydenta nie ma mowy o dyskryminacji. Odnośnie
rozmów z osobami, które mogą przejście na emeryturę stwierdził, że jeszcze ze
wszystkimi tych rozmów nie podjął ze względu na to, że jest wiele innych, istotnych
spraw m.in. kwestia spółki, Zespołu Szkół Drzewnych. Postara się to zrobić jak
najszybciej i wówczas będzie mógł poinformować radnych o wynikach tych rozmów
jeżeli będzie takie zapotrzebowanie ze strony radnych.
Odnosząc się do zapytania radnego Borysewicza zwrócił uwagę, że radni
często powołują się na artykuły prasowe podkreślając, że należy być świadomym
tego, że jest pewna interpretacja spraw i media nie zawsze mają sprawdzone

informacje. Odnosząc się do dzisiejszego artykułu wyjaśnił, że jest tam nieprawdziwe
stwierdzenie, ponieważ pomoc administracyjna nie jest to stanowiskiem
urzędniczym, a pomocniczym i nie ma możliwości przeniesienia pracownika na
stanowisko urzędnicze. Dodał, że w chwili obecnej w Urzędzie, na stanowisku
pomocy administracyjnej jest zatrudnionych ok. 10 osób. Zatrudnienie Pana Karola
wynikało stąd, że osobie, której kończyła się umowa z końcem grudnia, nie
przedłużył umowy. W związku z tym na jej miejsce został zatrudniony Pan Karol,
który został skierowany do Wydziału Kultury, bo wynika to z jego wykształcenia.
Ponadto rozmawiał z Panią, która pracowała w tym wydziale jako pomoc
administracyjna i która jak stwierdziła, nie zajmowała się zadaniami wydziału,
ponieważ pracowała piętro wyżej w siedzibie TKKF. Było więc to dla niego jasnym
sygnałem, że osoba ta nie może tam pracować. Dodał, że osoba ta stwierdziła, że
miała pewne polecenia, więc je wykonywała. Panią tą przeniósł do COI, w którym
dotychczas pracowała jedna osoba tj. Pani Puchała. Pan Lipiński, jak wszyscy
wiedzą, jest na urlopie i przebywa w Australii. Potrzebna jest tam osoba, która będzie
odpowiedzialna za korespondencję, odbieranie telefonów. Stwierdził, że pracuje nad
strukturą Urzędu. Jeżeli chodzi o audyt organizacyjny i finansowy, to w dniu
jutrzejszym wyjeżdża do RIO na szkolenie i przy okazji będzie mógł kwestie
związane z pytaniami, które ze strony Urzędu padną, skonsultować w RIO. Ma
nadzieje, że w przyszłym tygodniu audyt zostanie zlecony, podobnie jak audyt
organizacyjny, który pomoże Prezydentowi w szerszym spojrzeniu jeżeli chodzi o
zatrudnienie w Urzędzie i istnienie pewnych stanowisk, które mogą się dublować.
Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to audyt to wykaże.
Odnosząc się do wysypiska śmieci w Czartorii i stan wypełnienia niecki
poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Odpowiadając na zapytanie dotyczące obsługi prawnej stwierdził, że poprosił
Panią Sekretarz o umowę na świadczenie doradztwa prawnego, która została
zawarta 2 stycznia 2014 roku przez Prezydenta Czerniawskiego i aneksem dnia 15
września 2014 roku wydłużona do dnia 31 grudnia 2015 r. Podkreślił, że kwestia
tworzenia spółki i wątpliwości prawne dały mu dużo do myślenia jeżeli chodzi o
korzystanie z usług kancelarii prawnej. Dodał, że radni mogą na każdej sesji
podkreślać, że jest zatrudniona kancelaria prawna, która pobiera określoną kwotę,
ale uważa, że nie korzystanie z usług kancelarii niesie za sobą jeszcze większe
konsekwencje. Podkreślił, że potrzeba im fachowej wiedzy. Zwrócił uwagę, że w
Urzędzie zatrudnieni są prawnicy na 2,5 etatu, ponieważ radca prawny w Wydziale
oświaty i Wydziale Kultury zatrudniony jest na ½ etatu. W Urzędzie jest 2 radców
prawnych. Kwestia obsługi prawnej jest niezwykle istotna i tak naprawdę, gdyby nie
szerokie konsultacje, ponieważ ma możliwość pewne kwestie skonsultować w gronie
profesorów i z tego korzystał i m.in. takie, a nie inne działania podjęto z tworzeniem
spółki. Podkreślił, że jako Prezydent z pewnością będzie korzystał z obsługi prawnej,
ponieważ z punktu widzenia dalszego funkcjonowania i pewnych decyzji, które stoją
przed miastem, bo spółka jest w organizacji, potrzebna jest fachowa obsługa prawna.
Dodał, że jest szereg pomysłów związanych z MPK, kwestia PPP, a więc potrzeba
fachowców. Zastanawiają się również w gronie Prezydentów, czy to akurat będzie

kancelaria, bo oczekiwał więcej, niż kancelaria mu zaoferowała w momencie, kiedy
podjął inicjatywę utworzenia spółki. Podkreślił, że usługa prawna z pewnością będzie
w Urzędzie. Będzie potrzebna Prezydentowi i Zastepcom. Uważa, że obsługa
prawna dla Rady Miejskiej jest również polem do dyskusji i w tej kwestii można dojść
do kompromisu. Radni będą mogli korzystać z kancelarii prawnej, która będzie
funkcjonowała w Urzędzie.
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej budynku po szkole drzewnej
stwierdził, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie przez Panią Prezydent Muzyk.
Odpowiadając na zapytanie radnego Prosińskiego dotyczące projektu „Stop
wykluczeniu cyfrowemu” stwierdził, że z informacji jakie uzyskał od Prezydenta
Garlickiego, który uczestniczył w spotkaniu, jest to liczba 289. Istnieje zagrożenie,
jeżeli chodzi o realizację tego projektu, dlatego też uruchamiają wszystkie swoje
kontakty, m.in. też to, co podkreślał wcześniej, że jest ogromna pomoc w pozyskaniu
beneficjentów.
Odpowiadając radnemu Wojtkowskiemu na kwestie związane ze scaleniem
wyjaśnił, że jest to temat, którym zajmował się w poprzednich latach i jako Prezydent
jest świadomy tego, iż są tam ogromne błędy. Dodał, że nie zajmował się jeszcze
tym tematem po objęciu funkcji Prezydenta.. Nie było również możliwości podjęcia
jakiejkolwiek decyzji, ponieważ wyrok zapadł w piątek, a w poniedziałek i we wtorek
był w Białymstoku. Nie było możliwości skonfrontowania tego z radca prawnym,
naczelnikiem WGN. Będą nad tym pracować. Wszyscy doskonale wiedzą jak
ogromne konsekwencję będą dla miasta, dla budżetu miasta i jako Prezydent ma
możliwość wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które uczestniczyły przy
tym scaleniu. Dodał, że pracował w Komisji Rewizyjnej i wie o tym, że były tam
ogromne zaniedbania, a scalenie powinno już być zrobione. Zastanowi się nad,
jednak na chwilę obecna nie jest w stanie odpowiedzieć, co w tej sytuacji zrobi
miasto.
Odnośnie jarmarku rękodzieła uważa, że jest to bardzo dobry pomysł.
Zamierzają kontynuować to, co było realizowane w ostatnich latach, czyli jarmarki,
które odbywały się w soboty raz w miesiącu. Dodał, że cieszy się, że jest pomysł, bo
docierają do niego również ze strony radnych pomysły, aby m.in. jedną sobotę w
miesiącu zagospodarować na tzw. jarmark tematyczny. W chwili obecnej jest
rękodzieło, są pomysły jarmarków numizmatycznych. Zwracał to to uwagę i
zaoferował swoja pomoc radny Zwierzyński, który również uruchamia w tym celu
swoje kontakty, aby raz w miesiącu w Łomży odbywały się takie jarmarki. Uważa, że
im więcej takich propozycji, tym bardziej uda się rozwijać Starówkę i zachęca do
tego, aby w mieście pojawiły się nowe osoby.
Odpowiadając na kwestie dot. CBA wyjaśnił, że od chwili informacji, że się
pojawią, do chwili obecnej CBA nie odezwało się. Czekają więc, bo nie mają nic do
ukrycia i zależy im na tym, aby wszystko, co jest robione w mieście, było robione
zgodnie z prawem.
Odnosząc się do kwestii hangaru wyjaśnił, że w chwili obecnej zbierają
pomysły. Dodał, że ostatnio przedstawił swój pomysł, a wie, że radny Wojtkowski ma

swoje pomysły. Uważa więc, że na posiedzeniu Komisji Sportu będzie można to
skonfrontować i podjąć decyzję.
Odpowiadając radnemu Mieczkowskiemu w kwestii wykupu gruntów
poinformował, że prace trwają. Prezydent Garlicki poinformował go, że wydał
zalecenia, są wyliczenia i ma nadzieję, że konkretna odpowiedź będą mogli radnemu
dzielić na piśmie.
Odpowiadając radnemu Domasiewiczowi w kwestii zespołu ds. budżetu
obywatelskiego wyjaśnił, że Prezydent Muzyk otrzymała polecenie zajęcia się
problemem i ma już osobę, która będzie się tym zajmowała i z tego, co wie, będzie to
Pani Sznejder. Zaprosił radnego Domasiewicza do udziału w pracach. Dodał, że
jeżeli chodzi o program oszczędnościowy, to będzie tym zajmował się Prezydent
Garlicki i również zaprosi radnego do współpracy. Ma nadzieje, że o wszystkim
poinformują radnych na posiedzeniu Komisji Finansów, która jest Komisją
merytoryczną. Wówczas zostaną ustalone pewne zasady, skład osobowy.
Odpowiadając na zapytanie radnego Zwierzyńskiego wyjaśnił, że w Urzędzie
takiej komórki nie ma, ale pracują nad tym, aby przy Prezydencie Miasta powołać
zespół, w skład którego wejdzie m.in. prawnik, osoba z Urzędu Skarbowego. Zespół
wspomagałby osoby, które chcą otworzyć swoja działalność gospodarczą. Dodał, że
takie zespoły funkcjonują w niektórych landach w Niemczech i bardzo dobrze się
sprawdzają. Chciałby przenieść to na grunt łomżyński. Wyjaśnił, że jest to taka
komisja społeczna, do której mają możliwość zgłoszenia się osoby, które chcą
założyć działalność gospodarczą, ewentualnie mają problemy w trakcie prowadzenia
działalności bądź grozi im likwidacja.
Odnosząc się do hali targowej i wyniku konsultacji wyjaśnił, że jest to w planie
pracy Komisji Rozwoju w I kwartale. Wyniki maja być przedstawione na posiedzeniu
Komisji.
Wyjaśnił następnie, że tematem Centrum Integracji Społecznej zajmuje się
Prezydent Muzyk. Dodał, że ostatnio odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrza
Łap. W Łapach od 2 lat funkcjonuje takie Centrum Integracji Społecznej i widzi
potrzebę, aby takie centrum funkcjonowało w Łomży.
Odpowiadając radnemu Cieślik wyjaśnił, że w trakcie spotkania z Dyrektorem
Górskim w Urzędzie Marszałkowski zdecydowali o podjęciu konkretnych działań,
jeżeli chodzi o IV etap usprawnień drogowych. Jest ogłoszony przetarg z tym, że
należy liczyć się z tym, że w chwili obecnej nie jest wiadomo jaka to będzie kwota
dofinansowania. Dodał, że Prezydent Czerniawski podkreślał, że jest to 90 %, oni
również walczą o dofinansowanie na poziomie 90 % i uważa, że jest ogromna
szansa, aby tę kwotę uzyskać. W chwili obecnej musza ogłosić przetarg z
zastrzeżeniem, że w przypadku nie uzyskania dofinansowania, przetarg zostanie
anulowany. Wierzy jednak, że uda się pozyskać środki finansowe tym bardziej, że są
to środki w ramach programu 2007-2013 i będą duże oszczędności w tym roku.
Dyrektor wspomniał, że jest to kwota 100 mln. zł. Istnieje więc duża szansa, aby ta
inwestycja została zrealizowana w tym roku. Uważa, że należy poczekać, bo z
każdym miesiącem tych środków może być więcej. Dla miasta najważniejsze w chwili
obecnej jest ogłoszenie przetargu.

Odpowiadając radnej Godlewskiej poinformował, że odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie po skonsultowaniu tematu z pracownikami merytorycznymi,
odpowiedzialnymi za te sprawy.
Wiesław Grzymała – radny
Odnosząc się do odpowiedzi Prezydenta na jego interpelację wyjaśnił, że nie
twierdził, że jest prowadzona dyskryminacja. Odniósł się tylko do wypowiedzi, „bo
słowa lecą w eter”, a ludzie komentują. Wydaje się mu, że była to tylko niefortunna
wypowiedź Prezydenta. Dodał, że podnosi to, ponieważ jest to dla niego temat
drażliwy, ponieważ 2 razy był zwalniany ze względów politycznych, a teraz dochodzi
jeszcze jeden element wieku. Jest już w takim wieku, że dochodzi kolejna
dyskryminacja oczywiście potencjalnie. Uważa, że należy być wrażliwym, jeżeli się
cos takiego publicznie mówi. Dodał, że wydźwięk wypowiedzi Prezydenta jest taki, że
przyszedł nowy Prezydent i powiedział, że ci, którzy przekraczają wiek emerytalny,
maja odejść, natomiast ten, kto nie jest młody, nie ma szans na zatrudnienie.
Podkreślił, że tylko na to zwrócił uwagę, nie ma natomiast podstaw do twierdzenia,
że w ten sposób się to odbywa.
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta
Odpowiadając radnemu Grzymale stwierdził, że nie dyskryminuje ludzi, używa
tylko słów, że chciałby, aby Urząd został odmłodzony i nie jest to w formie dyrektyw.
Każdy ma równie szanse, ale z krótkich doświadczeń widać, że w konkursach
uczestniczą ludzie młodzi. Kwestia osób, które mogą przejść na emeryturę to uważa,
że zarówno dla radnego, jak i dla osób które maja dzieci i chcą, aby w Łomży zostały,
jest to sprawa bardzo priorytetowa. Dodał, że w trakcie kampanii wyborczej, jedna
osoba powiedziała mu, że jej brat pracuje w Urzędzie, ale prosi, aby te osoby dały
szanse pracy młodym ludziom. Uważa, że osoby doświadczone są potrzebne
w Urzędzie, ale jeżeli ktoś przekracza wiek 65 lat i ma możliwość otrzymania 6miesięcznej odprawy, to jest to w jego stronę ukłon, że jest czas, że warto poświęcić
go na pomoc. Zauważył, że w chwili obecnej dochodzi do takiej sytuacji, że osoby po
65 roku zycia pracują, a nie pracują synowie i córki. Podkreślił, że obserwuje
z perspektywa rodzica, że babcie i dziadkowie chcą opiekować się wnukami, a
wygląda to tak, że babcie i dziadkowie pracują, a córki i synowie nie. Dlatego tez w
interesie miasta, które się wyludnia jest to, aby pokazac młodym ludziom, że mają
szanse pracy. Jest za tym, aby młodzi ludzie mieli otwarte drzwi. Dodał, że są
konkursy i jeżeli będą startowały również osoby po 50-tym roku życia, chociaż dzieje
się to bardzo rzadko na stanowiska podinspektorów i będą lepsi, to wygrają.

Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
Odnosząc się do odpowiedzi Prezydenta na jego interpelacje dotyczącą
jarmarków rękodzieła zwrócił uwagę, że mieszkańcy Łomży, którzy się do niego
zgłosili, prosili o ustawienie na Starym Rynku zadaszonych stanowisk do sprzedaży.
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zwróciła uwagę, że nie można na Starym Rynku stawiać zadaszonych budek.
Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
Odnosząc się do odpowiedzi Prezydenta na temat usprawnień drogowych – IV
etap wyjaśnił, że wspólnie z radna Gałązka włożyli dużo pracy, aby pewne problemy
rozwiązać i myśleli, że te problemy są rozwiązane. Dodał, że ostatnie rozmowy
przeprowadzali wczoraj wieczorem, a w czasie przerwy dotarły do niego sygnały, że
ogłoszenie tego przetargu i terminy są nierealne. Poprosił więc o spotkanie po sesji,
aby móc te sprawę wyjaśnić.
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta
Podziękował radnym za pomoc w rozmowach, również w Urzędzie
Marszałkowskim. Widzi ogromne zaangażowanie ze strony radnego Chludzińskiego i
radnej Gałązka. Zaprosił radnych na spotkanie po zakończeniu sesji.
Więcej uwag nie zgłoszono. Odpowiedzi na pozostałe interpelacje i zapytania
zostaną udzielone na piśmie.

