Odpowiedź na interpelacje i zapytania
podczas obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży,
które odbyły się dnia 8 lipca 2015 roku
(…)
Ad. 13
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Poprosiła o odpowiedź na interpelacje i zapytania.
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta
Stwierdził, że rozpocznie od interpelacji radnego Wojtkowskiego dotyczącej
podziału dywidendy. Tak jak wcześniej informował, zresztą taka propozycja padła
również ze strony Komisji Bezpieczeństwa, aby część środków z dywidendy
wygospodarować na zakup nowego wozu strażackiego, podtrzymuje zdanie w tym
temacie. Poinformował, że w tym tygodniu przyjeżdża do Łomży Wojewódzki
Komendant PSP i zostaną ustalone szczegółowe kwestie odnośnie zakupu
samochodu.
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej skrzyżowania ulic Księżnej Anny
i Szosy Zambrowskiej stwierdził, że radny Wojtkowski wielokrotnie, w poprzedniej
kadencji, interpelował w tej sprawie i nadal widać duże zainteresowanie Pana radnego
tą inwestycją, więc jak najbardziej zapraszają Pana radnego.
Odpowiadając na interpelację Pani Przewodniczącej Konopka wyjaśnił, że
w dniu wczorajszym Pani radna otrzymała informację na temat możliwości realizacji II
etapu filharmonii. Dodał, że jest to dla nich niezwykle trudna decyzja. Chciał tę kwestię
poruszyć w punkcie sprawy różne, ale w związku z tym, że została złożona
interpelacja, odniesie się do tego tematu w chwili obecnej. Stwierdził, że nie ma
możliwości, aby dokonać etapowania tej inwestycji i w związku z tym uzyskać
dofinansowanie w wysokości 1 mln. zł. Dodał, że są po rozmowie z Panem Dyrektorem
Zarzyckim, a w sierpniu są umówieni na wizytę w ministerstwie. Jeżeli nie byłby
realizowany II etap stwierdził, że jedziemy z zapytaniem, czy środki, które zostały
przyznane, można by było wykorzystać w inny sposób np. na zakup sprzętu. Jeżeli
wola Wysokiej Rady będzie taka, żeby mimo wszystko, wbrew jakiemuś innemu
dofinansowaniu zewnętrznemu, realizować tę inwestycję, to skieruje odpowiedni
wniosek jeszcze w tym roku z tym, że musimy się nad tym zastanowić. W dniu
jutrzejszym mamy posiedzenie Komisji ds. Racjonalizowania Wydatków w Mieście
Łomża i jeżeli mówimy o oszczędzaniu, to czy dobrym jest realizowanie inwestycji,
gdzie skala finansowania tej inwestycji jest 1:7, 1:8. Musimy wspólnie się nad tym
zastanowić. Dodał, że w poprzedniej kadencji były realizowane inwestycje bez
dofinansowania zewnętrznego m.in. hala targowa i na to zgodę wyrażała Rada
Miejska, ale jednak przez te parę lat miasto mocno się zadłużyło, ale jeżeli taka będzie
wola Rady, aby mimo wszystko, bez dużych dofinansowań zewnętrznych realizować
inwestycję m.in. filharmonię, to takie wnioski będzie przedkładał, a radni będą

decydować. Zwrócił uwagę, że ostatnio taki wniosek został skierowany w związku z IV
etapem, który radni odrzucili. Chciałby jeszcze to przedyskutować, jeszcze tych
pieniędzy nie otrzymaliśmy, mamy taką możliwość do końca roku. Pieniądze są
podzielone i w tym roku mamy otrzymać 400 tys. zł, w roku 2016 – 600 tys. zł. Sprawa
jest więc tak naprawdę otwarta i jeżeli Państwo radni wyrażą taką wolę, to wniosek
zostanie skierowany z tym, ze należy liczyć się z tym, że wówczas będziemy musieli
zaciągać na to kredyt.
Odpowiadając na interpelację dotyczącą parku im. Jana Pawła II stwierdził, że
również jest to inwestycja wielomilionowa. Istnieje możliwość jej etapowania i nad tym
się zastanawiamy, tylko jeżeli zdecydujemy się na realizację parku Jana Pawła II, a są
to duże środki, bo ok. 2 mln. zł I etap, to musimy liczyć się z tym, że filharmonia
wówczas nie byłaby realizowana chyba, że idziemy w mocne zadłużenie miasta. Są
pewne „oszczędności”, bo kwota, która jest zapisana w budżecie 3 mln. zł na IV etap,
gdzie 2 mln. zł tej kwoty są z kredytu, a 1 mln. zł z własnych środków, więc to żadne
oszczędności, ale możemy zastanowić się nad wydatkowaniem tych 3 mln. zł
i dołożeniu jeszcze ewentualnie paru milionów z kredytu albo na filharmonię albo na
park Jana Pawła II. Jest to bardzo duży dylemat, ponieważ zarówno park, jak
i filharmonia w Łomży są potrzebne. Jeżeli chodzi o filharmonię sprawa nie jest jeszcze
zamknięta w tym roku, bo jeżeli byśmy nawet po tych sierpniowych rozmowach okaże
się, że nie będziemy mogli 1 miliona wydatkować, to w roku następnym będziemy się
ubiegać o wyższe dofinansowanie, bo tylko przy wyższym dofinansowaniu miasto jest
w stanie to zrealizować. Nie chciałby, aby „poszła wiadomość w miasto”, że 1 mln. zł
został przyznany, a miasto z tego miliona zrezygnowało, jest wręcz przeciwnie. Ma
nadzieję, że w sierpniu, po rozmowach w ministerstwie, otrzymamy pewne gwarancje.
Dodał, że nie chcemy być potraktowani z drugiej strony jako jednostka samorządowa,
która coś otrzymała i z czegoś rezygnuje, chcemy to wytłumaczyć. Dodał, że jutro ten
temat będzie podnosił na posiedzeniu komisji „oszczędnościowej”. Ma też nadzieję, że
radni w sprawach różnych wypowiedzą się na ten temat, w którym kierunku
powinniśmy podążać.
Odpowiadając na interpelację radnego Domasiewicza odnośnie terenów przy
ul. Zjazd stwierdził, że widzimy potrzebę drobnych remontów, które wpłyną na wygląd
muszli i jest to jak najbardziej do zrealizowania w bardzo szybkim czasie.
Odnośnie Parku Przemysłowego Łomża stwierdził, że spotka się z Prezesem
PPŁ, może nawet jeszcze dzisiaj i poprosi go o szczegółowe wyjaśnienia, aby
ewentualnie później podjąć kolejne działania związane z tym, że kolejna kara została
naliczona dla miasta Łomży. Jeżeli „pozbieramy” te wszystkie kary, które miasto
otrzymało, to się okaże, że moglibyśmy za to zrealizować filharmonię, czy park Jana
Pawła II.
Odpowiadając na interpelacje radnego Borysewicza w sprawie audytu zarówno
organizacyjnego, jak i finansowego stwierdził, że ich wyniki miały przedstawić nowej
władzy miasta przez podmioty zewnętrzne, pewne spostrzeżenia, pewne perspektywy
i wizje finansów miasta, czy też struktury miasta. Oba audyty zostały wnikliwie
przeanalizowane. Oczekiwaliśmy tego, że ktoś z zewnątrz przypatrzy się strukturze
i zweryfikuje, a poza tym mieliśmy własne przemyślenia w tym temacie,

skonsultowaliśmy to i w związku z tym powstały trzy nowe wydziały, które wpisują się
w naszą politykę rozwoju miasta m.in. społeczne rady. Dużą wagę przywiązujemy do
promocji miasta, ponieważ widzimy, że nie funkcjonuje to tak, jak powinno
funkcjonować. Ponadto niedługo będzie można składać wnioski w ramach drugiej
perspektywy i chcemy być dobrze do tego przygotowani. Miesiąc lipiec i sierpień ma
posłużyć na rekrutowanie osób, które będą merytorycznie przygotowane do tego, aby
miasto składało bardzo dobre wnioski zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak
i w ministerstwach, aby można było ściągnąć do miasta jak najwięcej środków.
Odpowiadając na interpelacje radnego Mieczkowskiego w sprawie kursów MPK
poinformował, że temat zostanie rozważony.
Odnosząc się do remontu ul. Wojska Polskiego stwierdził, że wszyscy wiedzą,
że jest to droga krajowa. W poprzednich latach były dokonywane remonty, są to duże
środki i budżet miasta nie jest w stanie wszystkiemu zaradzić. Na razie nie mówimy
nie, ale nie jest to inwestycja, nad którą teraz myślimy i która jest naszym priorytetem.
Odnosząc się do interpelacji radnej Rabczyńskiej stwierdził, że do niego
również zwracały się osoby, które mieszkają przy I LO. Poinformował, że zleci
naczelnikowi zajęcie się tą sprawą.
Odnośnie konkursu na dyrektora MPGKiM wyjaśnił, że w dniu wczorajszym
komisja konkursowa otworzyła oferty. 5 sierpnia odbędzie się przesłuchanie
kandydatów na dyrektora MPGKiM. Wpłynęło 7 ofert, ale nie wszystkie zostaną
zakwalifikowane.
Odnosząc się do interpelacji radnego Kacprowskiego dotyczącej oznakowania
pasów na przejściach dla pieszych w okolicy szpitala na biało czerwono stwierdził, że
zostanie to zlecone do realizacji.
Odnosząc się do interpelacji
radnego Zwierzyńskiego stwierdził, że
przedyskutujemy kwestię upamiętnienia tego ważnego wydarzenia dla miasta Łomży
i zastanowimy się w jaki sposób to zorganizować.
Agnieszka Muzyk – Z-ca Prezydenta Miasta
W odpowiedzi na interpelację Pana radnego Tadeusza Zaremby stwierdziła, że
jest to bardzo słuszna uwaga. Dodała, że po spotkaniach z organizacjami
pozarządowymi pracujemy nad takim materiałem, który będzie jasno określał kryteria.
Gotowy dokument zostanie przedstawiony. Jeśli chodzi o sprawozdania z realizacji
zadań, to może podziękować tylko za taki wniosek, bo to dla niej osobiście
w nadzorowanych przez nią wydziałach i konkursach to będzie niezwykle pożyteczne
i użyteczne jeżeli dopracujemy się takiej formy sprawozdań. Jeszcze raz podziękowała
za tę interpelację.
Odpowiadając na interpelację dotyczącą obsługi prawnej Łomżyńskiego
Centrum Rozwoju Edukacji stwierdziła, że nie chciałaby się dzisiaj do tego odnosić.
Dodała, że sprawdzi to w szerszym wymiarze niż zawiera to interpelacja Pana
radnego.

Andrzej Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta
Odnosząc się do interpelacji dotyczących projektu „Stop wykluczeniu
cyfrowemu” wyjaśnił, że kilkakrotnie mówił na komisji o postępach realizacji tego
programu. Odkąd pojawił się w Urzędzie Miejskim wszyscy radni sygnalizowali, że
projekt ten nie jest realizowany właściwie. Podjął możliwe działania i rzeczywiście
w wymiarze takim, który był na ten czas po stronie urzędu, czyli chodziło głównie
o rekrutację, działania te skutkują tym, że wskaźniki te zostały osiągnięte i to
w wyznaczonym terminie. W tej chwili powinniśmy być już z wykonawcą po odbiorach
całej sieci, niestety te odbiory są problematyczne i to jest kwestia zaszłości
z poprzednich lat, gdzie te prace budowlane nie przebiegały właściwie. Wchodzimy
w spór z wykonawcą, a ponadto i uważa, że mieszkańcy powinni o tym wiedzieć, jest
konflikt pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą, który zaskutował fizycznie tym dla
naszych mieszkańców, że ten internet został wyłączony. Prowadzimy bardzo
intensywne prace, aby te sprawy uregulować. Doszło do wielu spotkań z samym
wykonawcą, jak również instytucją wdrażającą tj. Centrum Projektu Polska Cyfrowa.
Określiliśmy niezbędne kalendarium tych działań, które się dzieją, natomiast wiele
zależy od tego jak do tych naszych wezwań do uregulowania tej sytuacji odniesie się
wykonawca. Dzisiaj jest ostateczny termin wzywający wykonawcę do podniesienia
internetu, sieci i w ślad za tym pójdą odbiory nawet ze stwierdzeniem usterek, co
będzie skutkowało powołaniem wykonawcy zastępczego, który dokończy projekt, aby
można było go rozliczyć. Stwierdził, że chciałby zapewnić, że wszystkie działania,
które miasto podejmuje zmierzają do tego, aby ten projekt rozliczyć i pozytywnie
zakończyć.
Odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji radnego Chludzińskiego,
a dotyczącej cmentarza wyjaśnił, że jesteśmy zobligowani do tego, aby tym tematem
pilnie się zająć, ponieważ miejsca na cmentarzu się kończą. Jak radni wiedzą
i pamiętają, adaptacja terenu za kaplicą pogrzebową była wprost związana
z przeprowadzeniem odwodnienia terenu ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej. Ta inwestycja
nie została zrealizowana, jest przed nami, natomiast ten teren musimy przygotować,
aby był do dyspozycji. Zapewnił, że zadania są zlecone i jeszcze w miesiącu lipcu,
sierpniu te działania będą wykonane tak, aby teren był przygotowany, zabezpieczony
i do dyspozycji.
Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
Stwierdził, że zakup wozu strażackiego z dywidendy jest to szczytny cel, ale
zależało mu na tym, aby środki zostały przeznaczone na jakieś inwestycje,
ewentualnie zrodził się taki pomysł, aby trafiło to z powrotem do mieszkańców miasta
Łomży np. w postaci obniżenia cen energii i to było celem jego interpelacji. Poprosił
o odpowiedź na piśmie. Odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta Garlickiego
podziękował za to, że do dzisiaj ten termin jest. Obawa jego jest taka i wierzy w to, że
Pan Prezydent dobrze to zrobi i postara się, aby te skutki nie przerodziły się w kary dla
Łomży, ponieważ jest to projekt unijny.

Dariusz Domasiewicz – radny
Odnosząc się do ul. Wojska Polskiego stwierdził, że największe koleiny są na
odcinku wjazdu w ul. Glogera i tam trzeba by było nawierzchnię zfrezować. Uważa,
że można to zrobić w ramach środków własnych.
Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego
Wracając do tematu Domku Pastora, w sprawie
wypowiedział rozumie, że otrzyma odpowiedź na piśmie.

którego nikt się nie

Andrzej Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta
Potwierdził, że Pani radna otrzyma odpowiedź na piśmie.
Maciej Borysewicz – radny
Zabierając głos stwierdził, że wie, iż niektóre pytania są trudne, ale chciałby
wiedzieć, czy otrzyma dzisiaj odpowiedź na temat konsekwencji, które Pan Prezydent
wyciągnął z postępowania konkursowego, czy też odpowiedź zostanie udzielona na
piśmie.
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta
Stwierdził, że dzisiaj mija 7 dni od uzyskania informacji na temat pewnych
zastrzeżeń, które miał w związku z konkursem i po dzisiejszej sesji będzie rozmawiał
z osobami, w stosunku, co do których zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dodał, że
odpowiedź zostanie udzielona Panu radnemu na piśmie.
Bernadeta Krynicka – Przewodnicząca Rady
Zamknęła punkt 13 porządku obrad.
(…)

