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Interpelacje i zapytania  

z obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, 

które odbyły się w dniu 22 marca 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży 

 

(…) 

Ad. 3 

Wiesław Tadeusz Grzymała – Przewodniczący Rady Miejskiej 

 Poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań. 
 

Łukasz Kacprowski – radny 
 

 Mieszkańcy ul. Woziwodzkiej proszą o zajęcie się sprawą drzew. Od pewnego 

czasu mieszkańcy zgłaszają problem hałasu ptaków, co jest szczególnie uciążliwe dla 

osób starszych.  
 

Janusz Mieczkowski – Wiceprzewodniczący Rady 

 

1. Zwrócił uwagę na złą jakość nawierzchni ul. Wesołej na odcinku od Wojska 

Polskiego do ul. Staszica. W imieniu mieszkańców prosi o poprawę tej 

nawierzchni. 

2. Zwrócił uwagę na brak chodnika  na ul. Wesołej po stronie północnej  między 

ul. Strojną, a ul. Staszica. Mieszkańcy  proszą o wykonanie tego chodnika. 

 

Tadeusz Zaremba – radny 

 

1. Podziękował za odpowiedź na interpelację dotycząca publikowania materiałów 

dla mieszkańców, prosi jednak, aby nie operować pojęciem, że dlatego, że radni 

nie chcieli kupić esesja, mieszkańcy nie mogą mieć informacji. Jest to 

nieprawda, bo w innych miastach funkcjonuje to wzorcowo. Zauważył, że Biuro 

Rady już przesyła materiały z podaniem czego dotyczą, można więc to zrobić o 

na stronie BIP. Prosi więc aby to zrobić i nie jest to problem dla Biura Rady ale 

do obsługi technicznej.   

2. Odnosząc się do Programu Senior Wigor, gdzie w ciągu miesiąca wydano 549 

tys. zł brutto na remont pomieszczenia ok. 200 m. W związku z tym  dzwonią i 

piszą do niego mieszkańcy zwracając na to uwagę, bo jeżeli nawet materiały i 

wszystkie wyposażenia kosztowałyby 200 tys. zł, to 350 tys. zł pozostało na 

robociznę. Zauważył, że przez miesiąc licząc 7 tys. zł na 1 robotnika ze 

wszystkimi narzutami znaczyłoby, że tam musi pracować 50 ludzi. Prosi o 

odpowiedź, czy Prezydent sam zgłosi do organów ścigania, aby sprawdzono 

całą procedurę, czy ma to  zrobić sam w imieniu wyborców.  
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Maciej Borysewicz – radny 

 

1. Powracając do sprawy poruszonej na sesji poprzedniej dotyczącej modernizacji 

MPEC poprzez budowę pieca  na biomasę wraz z turbiną parową, zwrócił 

uwagę, że na sesji poprzedniej poprosił o umowę z firmą Tractebel Engie oraz 

studium wykonalności, które ta firma opracowała. Otrzymał odpowiedź, że 

umowa  jest objęta klauzulą tajności i firma nie wyraża zgody i jest w stanie 

przyjąć te wyjaśnienia, chociaż nie wszystkie zapisy tego typu umów są tajne, 

ale o ta umowę nie będzie się upierał, natomiast jeżeli chodzi o studium 

wykonalności, to nie otrzymał i nie ma żadnej informacji na ten temat. Dodał, że 

zaraz  po sesji ukazała się informacja, że Rada Nadzorcza MPEC zażądała tych 

dokumentów od Zarządu, bo sama nie była w stanie ich zdobyć i ich nie 

posiadała. Zauważył, że to studium budzi wątpliwości, bo wszyscy 

podejrzewają, że jasno jest wskazany brak uzasadnienia ekonomicznego do tej 

inwestycji. Prosi więc Prezydenta, aby udostępnił mu to studium oryginalne w 

całości, ponieważ jest to informacja publiczna, wydatkowana za publiczne 

pieniądze i aby tego nie przedłużać z miesiąca na miesiąc. Prosi również, aby 

Prezydent osobiście zainteresował się tą sprawą, bo zawsze można „zwalić” że 

Zarząd chciał,  Rada zatwierdziła, albo nie bo wiadomo, a Prezes rozpoczął 

kolejny etap, czyli ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej, bo 

jeżeli okaże się rzeczywiście, że ta inwestycja jest nieopłacalna i w przyszłości 

nie będzie z niej pożytku, to 50 mln zł zostanie „wyrzucone w błoto”. W związku 

z tym prosi o interwencję i odpowiedź w tej sprawie. 

2. Nawiązując do tematu „Stop wykluczeniu cyfrowemu” przypomniał, że na 

poprzedniej sesji pytał dlaczego przetarg na administrowanie tą siecią został 

unieważniony, bo miasto ogłosiło przetarg aby od 1 stycznia tego roku do końca 

tego roku administrować tą siecią i była jedna oferta, co nie dziwi, znanej firmy, 

która opiewała o kwotę 10 tys. zł wyższą, niż miał  przeznaczoną zamawiający. 

Dodał, że w odpowiedzi otrzymał wyjaśnienia, że w związku z tym, że miastu 

tych pieniędzy nie ma, przetarg został unieważniony. Zdziwił się więc, gdy 24 

marca przeczytał w BIP Urzędu, że został ogłoszony kolejny przetarg. Dodał, 

że posiada informację, że 20 marca dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

oraz zmiany treści specyfikacji. Prosi o odpowiedź, co zostało zmienione, w jaki 

sposób zostało zmodyfikowane ogłoszenie oraz w jaki sposób zmodyfikowana 

została specyfikacja. Chce również znać pytania wykonawców oraz odpowiedzi 

na nie, bo nie znalazł tego w BIP. Zwrócił uwagę, że w specyfikacji znalazł 

nowość, termin wykonania zamówienia, od 1.04. 2017 do 31.03. 2020 r. 

Zdziwiło to go, ponieważ jeżeli nie było na dołożenie 10 tys. zł, to skąd wziąć 

pieniądze na 3 lata. Prosi o ekonomiczne uzasadnienie i prognozę finansową 

dla realizacji tego zadania na 3 lata do przodu. 
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Marianna Jóskowiak – radna 

 

1. W imieniu mieszkańców ul. Bawełnianej prosi o remont chodnika na tej ulicy. 

Zauważyła, że chodnik ten był wykonany 30 lat temu i uległ już zniszczeniu. 

2. Mieszkańcy Oś. Maria 1 i 2 w chwili obecnej mogą korzystać z komunikacji 

miejskiej, linii nr 8. Rada Osiedla Nr 1 zwraca się do Prezydenta z prośbą o 

przedłużenie w soboty i niedziele kursu linii nr 8  od przystanku nr 108  

Nowogrodzka do przystanku na Oś. Maria – Browarna mostek, lub Browarna. 

Dodała, że mieszkańcy Oś. Maria 1 i 2 od momentu uruchomienia linii  

autobusowej Browarna tylko od poniedziałku do piątku bezskutecznie walczą i 

upominają się o uruchomienie kursu linii nr 8 także w soboty i niedziele. Zwróciła 

uwagę, że uruchomienie kursów  mogłoby polegać na przedłużeniu o 2-3 

przystanki linii nr 8, która kończy swój bieg na przystanku nr 108 – Nowogrodzka 

targowica. Podkreśliła, że pismo w tej sprawie złożone zostało 10 listopada 

2016 roku i do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi.  

 

Adam Zwierzyński – radny 

 

1. Składając interpelację dotyczącą przejścia przy ul. Dmowskiego, przy 

skrzyżowaniu z Al. Legionów, jeżeli jest to możliwe, prosi o przesunięcie tego 

przejścia w głąb ul. Dmowskiego, ponieważ samochody  skręcające w lewo w 

ul. Legionów blokują cały pas Al. Legionów po lewej stronie. Powoduje to 

powstawanie korków.  

2. Zwrócił uwagę, że w chwili obecnej wszędzie mówi się o wycince drzew. Prosi o 

wyjaśnienie, czy jest prawdą, że Prezydent  zainicjował sadzenie drzew w szkołach 

łomżyńskich, czy szkoły coś w tym kierunku robią i czy Prezydent to nadzoruje.  

 

Lech Śleszyński – radny  

 

1. Podziękował za odpowiedzi na  interpelacje z poprzedniej sesji. Następnie 

zwrócił uwagę, że na drogach w mieście jest dużo dziur spowodowanych złą 

jakością asfaltu. Dziury są nieoznakowane, grożą poważnym uszkodzeniem 

pojazdu. Prosi, aby służby drogowe zwróciły na to szczególna uwagę i w miarę 

możliwości naprawiały uszkodzona nawierzchnię.    

2. Zwrócił uwagę, że na ul. Wiejskiej istnieje konieczność  wyremontowania 

zniszczonego chodnika. Jest to odcinek od. ul. Nowogrodzkiej do ul. Pięknej.  

3. Uważa, że jedną z atrakcji turystycznych  na terenie Łomży podczas 

słonecznych dni byłby odkryty piętrowy autobus, który krążyłby po Łomży i 

okolicy, np. Łomża  - Drozdowo – Wizna - Nowogród. Dodał, że autobus można 

by było wypożyczyć na okres maj – wrzesień. 
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Zbigniew Prosiński –radny 

 

1. Wracając do odpowiedzi na interpelację z sesji poprzedniej dotyczącej 

Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w której Prezydent wyjaśnia, 

że zamierza je uruchomić 1 września 2017 r. W związku z tym domyśla się, że 

Prezydent posiada jakieś plany, chciałby więc je poznać, jaki Prezydent ma 

harmonogram, jakie działania ma zamiar podjąć, ponieważ sprawa ta ciągnie 

się już dosyć długo, bo ponad rok i nie można tego centrum uruchomić.  

2. Odnosząc się do kwestii aplikacji Info Łomża przypomniał, że zgłaszał, iż są 

problemy z tą aplikacją, miały być podjęte jakieś działania w celu jej 

usprawnienia, wystartowania, ponieważ w chwili obecnej nie działa ona, 

zauważył, że są puste aplikacje. Prosi więc o szczegółowy opis tego programu, 

ze szczegółową instrukcją, jak konkretne działy tej aplikacji powinny wyglądać, 

powinny działać. Zauważył, że miało to działać, a w chwili obecnej są problemy, 

wysyła informacje i ponoć docierają, ale nie jest to widoczne, a miało to 

poprawić komunikację Urzędu z mieszkańcami, a okazuje się, że czasem lepiej 

poczekać do sesji i złożyć interpelację.  

 

Andrzej Wojtkowski – radny 

 

1. Odnosząc się do kwestii kotła na biomasę w MPEC prosi o więcej informacji, 

ponieważ z doniesień medialnych radni dowiadują się, że Prezes MPEC ogłosił 

przetarg bez zgody Rady Nadzorczej. Prosi więc o odpowiedź, czy jest to 

prawdą. Ponadto do Spółki ma być dostarczony kompletny projekt budowlany 

11 sierpnia, a decyzję, pozwolenie na budowę określono do 12 października 

2017 r. Zauważył, że jest to inwestycja ok. 50 mln zł, prosi o poinformowanie, kto 

za to zapłaci, bo wiadomo, że paliwem jest drewno. Skąd te paliwo będzie brane, 

bo są to ogromne ilości, obawia się, by pod koniec roku nie okazało się, że 

mieszkańcy miasta będą płacić za tą inwestycję.  

2. Zwrócił uwagę, że firma, która odzyskuje dla miasta od 2013 roku VAT zażądała 

0,5 mln zł za odzyskanie VAT, została natomiast odzyskana kwota 7 mln zł przez 

firmę PWC. Prosi o wyjaśnienie co to za firma i dlaczego bierze aż takie 

pieniądze za odzyskanie VAT. Na co te odzyskanie środki zostaną 

przeznaczone.  

3. W imieniu mieszkańców Oś. Medyk z ul. Hipokratesa prosi rozważenie 

możliwości zmiany organizacji ruchu i umożliwienie mieszkańcom z ul. 

Hipokratesa  wyjazdu poprzez wykonanie  wyjazdu nawrotki z ul. Hipokratesa i 

skrętu  w lewo.  

 

Stanisław Oszkinis – radny 

 

1. Odnosząc się do kwestii ubytków w nawierzchni asfaltowej zwrócił uwagę na 

skrzyżowania, a w szczególności na skrzyżowanie ul. Polowej i al. Legionów, 

tam sytuacja jest tragiczna. 
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2. W imieniu mieszkańców poddał pod rozwagę pomysł, aby na Bulwarach od 

strony południowej, od Hospicjum posadzić drzewka. Zwrócił uwagę, że 

Prezydent w jednej z wypowiedzi mówił, iż drzewka z Polowej i z Sikorskiego  

nie wszystkie zostaną wycięte, miały być przesadzane. Prosi o wyjaśnienie, czy 

ileś tych drzewek zostało przesadzonych i czy te drzewka nie można by było 

przesadzić na Bulwary. Zauważył, że w tym roku z budżetu obywatelskiego 

będzie realizowany plac zabaw  w kształcie statku na Bulwarach i te 

przesadzone drzewka dawałyby trochę cienia do odpoczynku rodzicom.  

 

Ewa Chludzińska – radna 

 

1. Zwróciła uwagę, że na ul. Sikorskiego przy ostatnim numerze przed mostem - 

340, po prawej stronie kończy się chodnik, później jest przerwa, a jest tam 

działka miejska. Prosi o odpowiedź, czy można by było na działce miejskiej, 

która dochodzi do ul. Sikorskiego, za numerem 340 wydzielić chodnik tak, aby 

mieszkańcy nie musieli przechodzić z prawej strony na lewą, szczególnie w 

okresie letnim. Realizacja tego chodnika jest niezbędna, bo poprawi 

bezpieczeństwo w drodze na plażę.  

2. Odnosząc się do kwestii ul. Królowej Bony w imieniu mieszkańców prosi o 

poprawę nawierzchni drogi, jak również prosi, aby na tej ulicy po obu stronach 

tej ulicy powiesić chociaż po jednej lampie oświetlenia, ponieważ w chwili 

obecnej na tej ulicy jest bardzo ciemno i mieszkańcom trudno się poruszać 

szczególnie wieczorem.  

3. Zwróciła uwagę, że przy Banku BZ WBK znajduje się pomnik prof. 

Winiarskiego, najsłynniejszego Łomżanina. Dobrze więc by było uporządkować 

teren i przyciąć tuje, w chwili obecnej nie widać pomnika.  

4. Zwróciła uwagę, że ostatnio była na cmentarzu żydowskim przy ul. Wąskiej i 

zwróciła uwagę, że rosnące tam topole są spróchniałe, być może należałoby je 

przyciąć, szczególnie gałęzie, które są niebezpieczne.  

5. Odnosząc się do kwestii nauczycieli ZSDiG prosi o wyjaśnienie czy nauczyciele 

zostaną zatrudnieni. 

6. Zwróciła uwagę, że 16 marca MEN podpisała rozporządzenie w sprawie 

ramowych  planów nauczania i jest tam zapis o tym, że organ prowadzący  ma 

3 godziny na każdy oddział  w szkole do przydzielenia. Prosi o wyjaśnienie, czy 

miejski „Organ prowadzący” jest przygotowany i  przewiduje takie godziny. 

 

Elżbieta Rabczyńska – radna 

 

  W imieniu mieszkanki Starego Rynku prosi o rozpatrzenie skargi w zakresie 

zakłócania ciszy nocnej  od godz. 22.00 do 6.00 przez gości nocnego PUB Pod 

Ratuszem, który zlokalizowany jest w piwnicy budynku w nieodległym sąsiedztwie z 

Urzędem Miasta. Dodała, że mieszkanka skarży się, iż nikt jej nie pytał o wyrażenie 

zgody na prowadzenie działalności nocnej. Poinformowała ponadto, że w lokalu 

sprzedawany jest alkohol, klienci PUB zachowują się głośno, używają 
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niecenzurowanych słów, pala papierosy na ulicy, śmiecą, a w lokalu nastawiana jest 

głośna muzyka. Prosi Prezydenta o interwencję w celu przestrzegania ciszy nocnej.  

 

Edyta Śledziewska – radna 

 

Odnosząc się do kwestii skrzyżowania ul. Giełczyńskiej i ul. Dwornej  

stwierdziła, że mieszkańcy zwracają uwagę, że jest to dosyć niebezpieczne 

skrzyżowanie, szczególnie trudno jest się włączyć do ruchu  z ul. Dwornej, zarówno z 

jednej, jak i drugiej strony. Prosi o odpowiedź, czy można byłoby pomyśleć o jakimś 

innym   rozwiązaniu komunikacyjnym w tym miejscu, np. światła, czy inne rozwiązanie.  

 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

(…)   

 

 

 

 

   

     

 

  

 


