Odpowiedź na interpelacje i zapytania
podczas obrad LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży,
które odbyły się w dniu 25 kwietnia 2018 roku
(…)

Ad. 23
Wiesław Tadeusz Grzymała – Przewodniczący Rady Miejskiej
Poprosił o odpowiedź na interpelacje i zapytania.
Agnieszka Muzyk – Z-ca Prezydenta Miasta
Odpowiadając na interpelacje radnego Wojtkowskiego stwierdziła, że zgadza
się z tezami, które radny w swoich interpelacjach zawarł, a ma na myśli ZSEiO i żałuje,
że w wystarczający sposób nie wybrzmiało to, gdy ustalano budżet, ma natomiast
nadzieję, że jeszcze jakieś środki się znajdą, podziela bowiem pogląd konieczności
zajęcia się sprawą elewacji w szkole, która świetnie sobie radzi i stara się ogarnąć
rzeczywistość zarówno edukacyjną, jak i inwestycyjną. Pomysł związany z elewacja
posiada już długi żywot i każdy głos wspierający, aby ten element inwestycyjny ujrzał
światło dzienne.
Odnosząc się do kwestii Pana, który do tej pory administrował stadion wyjaśniła,
że została poinformowana również przez środowiska sportowe o tym fakcie. Dodała,
że pana tego zna od wielu lat i wie, że jest osoba niezmiernie zaangażowaną w pracę
stadionu i jest to opinia pozytywna z wielu środowisk sportowych. Zapewnia radnego,
że zwróci się do Prezydenta z prośbą o przyjrzenie się zaistniałej sytuacji, ponieważ w
chwili obecnej MOSiR nie nadzoruje, będzie więc prosiła Prezydenta, aby przyjrzał się
tej sytuacji.
Odnosząc się do interpelacji radnej Chludzińskiej zauważyła, że współpracują
już 4 lata i nie zgadza się ze słowami, że w przedszkolach po 13 jest przechowalnia.
Zwróciła uwagę, że standardy, o których radna mówi są pewnymi wytycznymi dla
dyrektorów przedszkoli i są to wytyczne, nie polecenia. Dodała, że wytyczne zostały
opracowane po bardzo szczegółowej analizie frekwencji w każdym przedszkolu, gdzie
podaniu ile dzieci w każdym przedszkolu, o której godzinie się pojawia. Zauważyła,
że jest jej obowiązkiem nadzorowanie w taki sposób, aby optymalnie funkcjonowała
każda placówka. Dodała, że na podstawie liczby dzieci o określonej godzinie została
podjęta przez nią decyzja, aby wypracować standardy, które radna cytuje. Jeszcze
raz podkreśliła, że standardy, to nie jest polecenie, żeby ograniczać pracę, ale jeżeli
np. od godz. 7.00 do godz. 8.00 jest w przedszkolu 2 dzieci, czy też 3, to chyba radni
oczekują od nie optymalizacji zatrudnienia, optymalizacji kosztów i jest chyba przejaw
odpowiedzi na oczekiwania radnych, co artykułują na posiedzeniach sesji. Dodałaś,
że do odpowiedzi na piśmie dołączy dokładną analizę każdego przedszkola i
natężenia liczby uczniów o każdej z godzin. Nie zgadza się z tezą, że p 13.00
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przedszkola miejskie są przechowalnią. Wyjaśniła, że przed wczoraj spotkała się z
dyrektorami szkół i przedszkoli i należy się im szacunek za ogromne zaangażowanie i
o 13.00 wszędzie odbywają się normalne zajęcia, spadek aktywności edukacyjnej
następuje w okolicach godziny 15.00, gdy już w naturalny sposób dzieci zaczynają być
odbierane przez opiekunów. Dodała, że decyzje dotyczące małych dzieci, są przez nią
wielokrotnie analizowane i dopiero potem są wypracowywane tego typu standardy.
Apeluje do radnej, by nie używać tego typu słów, w przypadku przedszkoli, czy też
szkół, które pracują bardzo ciężko i efektywnie, nie osiągały by one takich wyników,
jakie z pewnością radna widziała, gdyby nie ogromna praca nauczycieli, jak i rodziców
zaangażowanych w prace przedszkoli, a to, że optymalizuje prace nauczycieli, gdy jest
2-3 przedszkolaków i kieruje do dyrektorów prośbę, nie polecenie, aby było 2
nauczycieli, nie cała kadra od godz. 7.00.
Odnosząc się do interpelacji radnego Prosińskiego stwierdziła, że zgadza się z
nim, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne. Wyjaśniła, że nowa ustawa nie
zobowiązuje ich, ale sugeruje konsultacje z radami osiedli i jest zwolenniczka takiej
formy rozmów z mieszkańcami. Maja wystarczającą liczbę rozmów, aby procedować
ta kwestię, ale zapewnia, że jest zwolenniczką rozmów i konsultacji w tym zakresie
ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu.
Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej mieszkania+ poinformował, że na
stronie internetowej miasta zamieszczono obszerny wywiad z Ministrem
Kwiecińskim, który omawia ten projekt z poziomu decyzji, które będą zapadały. Dodał,
że sam projekt, który został przedstawiony przez Rząd uznali, a który został
pozytywnie przyjęty przez mieszkańców w Łomży i w kraju, jest wielkim oczekiwaniem,
które ma być zrealizowane, przynajmniej w jakimś stopniu przez Rząd PiS. Dodał, że
program ten w wymiarze pilotażowym dotyczył, czy też był skierowany do
samorządów w wymiarze komercyjnym, czyli można było przy wsparciu z
finansowania z PBK Nieruchomości takie bloki nisko czynszowe wybudować. Miasto
sięgnęło po udział w programie, który miał być realizowany na bazie ustawy przyjętej
przez Sejm we wrześniu o krajowym zasobie nieruchomości. Ustawa ta zakładała, że
Rząd dysponując gruntami w całej Polsce będzie realizował budowę budynków nisko
czynszowych i oni taki grunt w mieście zaoferowali łącznie z przygotowanym projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowę. Podpisali najpierw list intencyjny, później
przedwstępną umowę 16 grudnia w Warszawie, niestety Rząd odszedł od tej koncepcji
realizowania programu w oparciu o ustawę o krajowym zasobie nieruchomości, a
zmierza do formy dopłat do czynszu, co zmienia to z poziomu samorządu. Miasto jest
w takiej sytuacji, że samo musiałoby wybudować budynek za własne pieniądze, bądź
za pożyczone i wówczas w sposób preferencyjny wynajmować, a na tego typu
rozwiązanie miasta nie stać i radni o tym wiedzą. Tematu więc nie rozpoczynają w
wymiarze inwestycyjnym i czekają na rozstrzygnięcia. Dodał, że w dniu jutrzejszym
wraz z Prezydentem Chrzanowskim jada do Warszawy i maja spotkać się z Ministrem
w wymiarze negocjacji dotyczących mieszkania + i ma nadzieję, ze znajda dobre
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rozwiązanie, które zaspokoi oczekiwania, które w mieście były wyrażane przez
mieszkańców.
Odnosząc się do kwestii dworca autobusowego, to co do tego, że należy
wybudować, przebudować, Łomża jest bowiem na tyle dużym miastem, żeby nie
posiadać dworca autobusowego, to wszyscy mają takie przekonanie. Podjęli taką
decyzję i teren dworca będzie za dwa lata wyglądał bardzo okazale i będzie bardzo
funkcjonalny. W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na branżowe wykonanie części
dworca, a robią tak, ponieważ w odpowiedzi na podział są oferty realne i do przyjęcia,
mieszczą się bowiem w budżecie zadania. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze przed długim
weekendem, będą wiedzieli, jakie oferty spłyną, chcą bowiem, aby jeszcze w tym roku
dworzec powstał. Zapewnił, że w chwili obecnej budują parking, który będzie docelowo
służył i jako przedłużenie targowiska, ale też jako parking dla bardzo dużego ruchu,
który tam jest generowany, a na czas budowy dworca będzie to dworzec tymczasowy.
Dodał, że będą również rozmawiać z właścicielem działki, że być może na czas
budowy dworzec będzie mógł funkcjonować w obecnym miejscu. Uspokaja więc,
ponieważ sytuacja jest pod kontrolą, dworzec będzie realizowany i wybudowany
niezwłocznie, w ślad za rozstrzyganymi przetargami. Zapewnił, że Łomża będzie
posiadała obiekt, który będzie wizytówką, szczególnie dla osób, które przyjeżdżają do
Łomży.
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej wjazdu do szpitala, to jak radni widzą,
w chwili obecnej jest przebudowywane skrzyżowanie ul. Kazańskiej i jest wykonywana
nawrotka przed ul. Szosa Zambrowska i już to w zasadniczy sposób usprawni sam
wjazd do szpitala, natomiast niezależnie od tych zadań przygotowują przebudowę
zasadniczego wjazdu do szpitala i musi ona być zrealizowana w sposób optymalny.
Dodał, że posiadają przygotowaną dokumentację na rondo, ale równolegle słuchają
głosów, ponieważ wielu mieszkańców i wielu radnych podnosi argumenty, aby nie
robić kolejnego skrzyżowania na ul. Piłsudskiego i aby wykorzystać to, co jest.
Analizują więc sytuacje i w związku z tym, że wjazd od ul. Rycerskiej i Piłsudskiego
docelowo będzie musiał być zabezpieczony sygnalizacją świetlną, w sposób
oczywisty rozważają, czy na bazie tego skrzyżowania nie zrobić docelowego wjazdu
do szpitala. Jest rozsądnym, że patrzą do przodu i chcą rozwiązań, które będą służyły
nie tylko 2 – 3 lata, ale przez dziesiątki lat.
Odnosząc się do interpelacji dotyczącej drogi dojazdowej do Centrum, czyli
budynku dawnej SP nr 3 jest w budowie, pozostał tylko element wjazdu. Z tego co
wie, były tam wylewane betony, muszą one się związać, w najbliższym czasie temat
będzie zakończony i w końcu będzie wjazd z prawdziwego zdarzenia, bezpieczny, bo
z tego co wie korzystają z niego niepełnosprawni, była więc to rzecz, którą należało
zrobić.
Zwrócił następnie uwagę, że takie ciągi komunikacyjne, jak ul. Sosnowa, czy ul.
33 Pułku Piechoty są na liście ich priorytetów i w chwili obecnej przygotowują całą listę
dróg, chodników, które będą remontowane w ramach budżetu, którym dysponują iż
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pewnością niektóre z tych ciągów znajdą się w budżecie do wykonania jeszcze w tym
roku.
Odnosząc się do interpelacji radnego Prosińskiego dotyczącej PSZOK, to jak
radni wiedza, jest to inwestycja, która jest realizowana przez ZGO i jest dofinansowana
z NFOŚ i jest na etapie zbliżającym się do finału. Szczegóły dotyczące kosztów
otrzyma radny na piśmie, ponieważ w chwili obecnej takiej wiedzy nie posiada. Dodał,
że Prezes ZGO na jednej z poprzednich sesji i komisji mówił o tym, ale może
przygotować i powtórzyć te informacje.
Agnieszka Muzyk – Z-ca Prezydenta Miasta
Uzupełniając odniosła się do interpelacji radnego Borysewicza podkreślając, że
w chwili obecnej odniesie się krótko do jego interpelacji dotyczącej wykonania portalu
internetowego na potrzeby realizacji programu tzw. bon na szkolenia, szczegóły
zawrze w odpowiedzi pisemnej. Rozumie, iż radny czerpie informacje z artykułów,
które pojawiły się, ona natomiast nie będzie odpowiadała na artykuły. Wyjaśniła, ze
wszelkie informacje przekazali mediom i nie jej oceniać, co się pojawiło, jej
obowiązkiem jest udzielenie informacji radnym i to czyni. Poinformowała, że mówienie
o tym, iż jest to strona internetowa, którą można wykonać za 5 tys. zł. Dodała, że
zapytanie ofertowe do wykonania tego portalu liczy 11 stron. Podkreśliła, że nie jest to
strona internetowa, która można wykonać za 5 tys. zł przy budowie tego portalu musieli
pracować programiści. Nie jest to „stronka”, która ma obrazki, jest to portal
zarządzający wielkim 25 - milionowym projektem, są tam formularze, wzory umów,
druki, nie uważa, że był to zły wybór. Zwróciła uwagę, że w 2 subregionach są
realizowane podobne projekty, a jest to informacja jawna, to portal w subregionie
Suwałki kosztował 90 tys. zł, w subregionie Białystok kosztował 100 tys. zł, a w Łomży
została wybrana oferta za 49.200 zł, a skala i zasięg są porównywalne. Podkreśliła, że
jest to portal, nie strona i na dzień dzisiejszy jest już podpisane ok. 500 umów, a to
bardzo pomaga zarządzać projektem, jest to właściwie portal zarządzający.
Podkreśliła, że całym subregionie jest ponad 1400 umów i nie jest to wypisywane
ręcznie, ale we wszystkim pomaga ten portal. Uważa, że wybór tej oferty świadczy o
gospodarności. Podkreśliła, że cena ta nie stanowi tylko kosztów wykonania portalu,
ale również utrzymanie domeny i hostingu do 2020 roku. Dodała, że do pisemnej
odpowiedzi dołączy odpowiedź, którą udzieliła mediom, co natomiast z jej odpowiedzi
zostało wykorzystane, nie odpowiada za to.
Andrzej Wojtkowski – radny
Odnosząc się do odpowiedzi Prezydent na jego interpelacje podziękował jej za
zgadzanie się z nim, zwrócił jednak uwagę, że Przewodniczący obiecał jemu, że
odnośnie druku 834 otrzyma na tej sesji odpowiedź, a do chwili obecnej nie otrzymał
informacji na temat Zarządzenia nr 106/18. Zauważył, że jest tam zapis dotyczący
dokumentacji na salę przy SP nr 7. Chciał spytać, co to jest za zarządzenie.
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Wiesław Tadeusz Grzymała – Przewodniczący Rady Miejskiej
Odpowiadając zwrócił uwagę, iż taką obietnicę złożył Prezydent, miał więc
nadzieję, że zanim opuści sesje udzieli odpowiedzi.
Alicja Konopka – Wiceprzewodnicząca Rady
Zwracając się do Prezydent odnośnie uwagi na temat przechowalni zauważyła,
że z pewnością wie, iż dzieci z przedszkoli miejskich są wspaniale i jak porównuje się
z innymi, nie ma co porównywać, następnie przybliżyła ostatnie osiągnięcia jednego
z przedszkoli. Jeżeli więc pójdzie informacja o przechowali, to będzie to przykre
zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
Na tym realizację punktu zakończono.
(…)
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