Protokół Nr XLIV/2017
sesji Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
Sesja odbyła się w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Ostrołęki, przy Placu Józefa Bema 1 (sala nr 9, parter). Lista obecności stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Na sesji w dniu 20 kwietnia 2017 roku podjęto następującą uchwałę:
• Uchwała Nr 314/XLIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i
subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta
Ostrołęki.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski - otworzył XLIV sesję Rady Miasta
Ostrołęki Przywitał Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusza Kotowskiego, Wiceprezydenta
Miasta Grzegorz Płochę, dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich
jednostek organizacyjnych a także przedstawicieli mediów, radnych miasta,
przewodniczących samorządów osiedlowych i przewodniczącego Rady Seniorów. Powitał
również Zastępcę Dyrektora Szpitala w Ostrołęce Pana Ryszarda Sidorzaka.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 19 radnych. Obrady są
prawomocne.
2. Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – na sekretarza obrad zaproponował
radnego Henryka Guta. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – poddał pod głosowanie kandydaturę
radnego Henryka Guta na sekretarza obrad.
Głosowanie
Za – 18
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Sekretarzem obrad został wybrany radny Henryk Gut.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski zapytał się czy są jakieś zmiany do
porządku obrad sesji. Głosów w tym punkcie nie było.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu
ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta
Ostrołęki.
Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział: dziękuję państwu za przybycie,
w przypadku zmian w RIT-cie potrzeba jest uchwał wszystkich partnerów. My jako lider
staramy się, żeby wszystkie istotne wnioski uwzględniać. Jeżeli chodzi o plany miasta krok
po kroku uzyskujemy bardzo istotne decyzje. Mamy już podpisane niektóre umowy.
Będziemy mogli realizować ważne dla miasta inwestycje. Poziom dofinansowania jest bardzo
wysoki, bo proporcje 80 do 20 każdego by zadowoliły. Dziś chcieliśmy poprosić o
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wprowadzenie zmian najpierw na prośbę pantera Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego i
miasto Przasnysz.
Dyrektor Wydziału KPZ Katarzyna Dobkowska – Wiśniewska powiedziała: Partner RIT
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, zwrócił się do
Miasta Ostrołęki - Lidera subregionu ostrołęckiego z prośbą o aktualizację zadania p.n.
„Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do
usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób
nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w
Ostrołęce”. Po uzyskaniu zgody wszystkich Partnerów, Lider wprowadza wnioskowane
zmiany. W związku z powyższym: zadanie p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców
subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje
służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” wpisane do Planu Inwestycyjnego
dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego, przyjętego uchwałą nr 311/222/17 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu p.n.”
Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” zostaje zaktualizowane
w proponowanym przez Partnera zakresie. Miasto Przasnysz zwróciło się do Miasta Ostrołęki
- Lidera subregionu ostrołęckiego z prośbą o przystąpienie do porozumienia w charakterze
Partnera RIT oraz wprowadzenie do Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu
ostrołęckiego projektu pn.: „Przebudowa i remont Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu”.
Miasto Ostrołęka, wystąpiło do Partnerów RIT o podjęcie decyzji w sprawie wpisania
nowego projektu. Po uzyskaniu zgody wszystkich Partnerów, Lider wprowadza wnioskowane
zmiany. W związku z powyższym Miasto Przasnysz przystępuje do porozumienia z dnia 12
kwietnia 2016 roku o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w
charakterze nowego Partnera, „Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu
Ostrołęckiego”, przyjęty uchwałą nr 311/222/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z
dnia 27 lutego 2017 r., zostaje uzupełniony o projekt pn. „Przebudowa i remont Miejskiego
Domu Kultury w Przasnyszu”. Warunkiem uchwalenia przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego zmodyfikowanego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu
ostrołęckiego jest podjęcie przez wszystkich partnerów RIT stosownych uchwał. Wymóg ten
wynika z procedury modyfikacji Planów Inwestycyjnych dla pięciu subregionów objętych
OSI problemowymi, przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 9 sierpnia
2016 r. i zaktualizowanej dnia 22 grudnia 2016r. harmonogram naborów ma swoje tempo.
Umówiliśmy się w ten sposób, że co kwartał partnerzy mają prawo składać nowe wnioski.
RIT cały czas żyje, dochodzą nowe zadania, niektóre są zmieniane. Zdarza się że terminy
naborów są przesuwane, ale generalnie obowiązują nas harmonogramy, które są umieszczone
na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Stąd tak często spotykamy się na sesjach
nadzwyczajnych.
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Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Maciej Kleczkowski powiedział: pani dyrektor wspomniała o zmianie terminów
naborów. Chciałem zapytać się o ulice Dobrzańskiego, czy w związku z tym coś się zmieniło
w tej kwestii? Czy są nowe informacje.
Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział: ulica Dobrzańskiego nie jest
osobnym projektem, ale znajduje się w obszarze naszych starań, jest elementem większego
projektu. Jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia, stąd nic nowego niestety powiedzieć nie mogę.
Zakładamy, że gdyby w ramach tych naszych działań i starań projekt, którego elementem jest
ulica Dobrzańskiego nie został dofinansowany, mamy plan B i będziemy ten kompletny
projekt składać do innych naborów. Ale czekamy na rozstrzygnięcia najpierw w ramach RIT.
Radny Adam Kurpiewski powiedział: ja chciałem się zapytać na czym polega ta zmiana
wniosku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.
Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce Ryszard
Sidorzak powiedział: serdecznie podziękował, że radni spotkali się na wniosek szpitala, bo to
on jest tym terminowym. Szpital złożył dwa projekty w ramach RIT, ostatnio otworzyły się
możliwości rozszerzenia wniosku pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu
ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące
wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” . tam są elementy, które doposażą
nasz szpital w urządzenia związane z leczeniem chorób nowotworowych. Chodzi o bardzo
jedno ważne urządzenie jakim jest izolator, które umożliwi przygotowanie odpowiednich
leków do terapii nowotworowej. One muszą być przygotowane w specjalnych warunkach, są
to leki niebezpieczne. Wniosek w poprzednim kosztorysie wynosił 6 300 000 zł, będzie
zwiększony o 583 000 zł. Ze względu właśnie na ten izolator i adaptację pomieszczenia do
tego izolatora. Jest to społeczny, potrzebny element, dający znacznie większe szanse
przeżywania naszym pacjentom. Mam nadzieję, że będzie on pozytywnie przyjęty.
Podziękował panu prezydentowi, pani dyrektor Katarzynie Dobkowskiej – Wiśniewskiej,
służbom prezydenta, za sfinalizowanie tego projektu. Termin jest naprawdę gorący, bo do 15
maja musimy złożyć już ostateczny wniosek. Serdecznie państwu dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski powiedział: to wszystko wpisuje się w
dzisiejsze obchody 15 - lecia Kardiologii Interwencyjnej. Za to też dziękujemy.
Radny Łukasz Kulik – powiedział „…pierwsze to jest moje pytanie o czas, bo ja rozumiem,
że musimy to zrobić szybko żeby nasi partnerzy to zaakceptowali i tak gdzieś do naszej
trzeciej poprawki to generalnie tak było, ale już ten projekt poprawiamy któryś raz, na pewno
w sposób konieczny, ale tak się zastanawiam ile jeszcze razy będziemy go poprawiać. Czemu
o to pytam. Za każdym razem jak my poprawiamy inni akceptują to realizacja tego RITu się
nam w jakiś sposób przeciąga. Nie przeciąga się. Ja pamiętam jak pani w zeszłym roku w
październiku mówiła, że mamy czas do listopada i musimy to klepnąć żeby to przeszło i teraz
w tym roku już dwa razy żeśmy aktualizowali. Więc teraz chciałem zapytać po pierwsze o
czas, bo tutaj jak dyrektor Sidorzak powiedział 15 maj. Czy to jest już ostateczna data i po tej
dacie jeszcze planujemy np. za kwartał kolejne zmiany czy nie. Czy 15 maja jest datą
kluczową. Czemu o to pytam. Bodajże przed którąś przedostatnią marcową sesją mieliśmy
taką dyskusję na jakiejś komisji odnośnie inwestycji w mieście i któraś z pań dyrektorek
powiedziała w tej chwili mamy taką sytuację, jako miasto, że mamy zabezpieczone środki na
to przy realizacji inwestycji współfinansowanych a inwestycji, jako takich w mieście jak
widać nie ma. Teraz ja bym chciał wiedzieć, co mówić mieszkańcom, czy te inwestycję będą,
kiedy będą, za ile będą, w czerwcu będą, w lipcu, w sierpniu. Druga rzecz to, o co pyta radny
Kurpiewski. Powiedziała pani, że gonią nas terminy w ramach składania wniosków.
Chciałbym zapytać czy to chodzi o złożenie wniosku w ramach RITu, jako tego głównego
instrumentu czy też jak jest tam zapisane w ramach poszczególnych programów
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operacyjnych. Chciałbym się dowiedzieć czy państwo oprócz tego, że te wnioski są np. na
ulicę złożone w ramach RITu, czy jest oddzielnie przygotowany wniosek np. do RPO. Jeśli
tak to chciałbym zapytać, w jakim stopniu realizacji są te wnioski. Czy jako radny mógłbym
np. przyjść złożyć interpelację, zapytać, przejrzeć, zobaczyć …? Trzecie pytanie, chciałbym
zapytać, może to dziwnie zabrzmi, ale co się stało, że się stało, że się Przasnysz do nas
zwrócił, bo politycznie czy administracyjnie to jest generalnie region płocki. Teraz wpisanie
dodatkowego partnera tutaj nasz Przasnysz, tutaj pan dyrektor kręci głową, to tak przy
wyborach parlamentarnych to mi się wydaje, że to jest Płock. Administracyjnie też jest Płock.
Skąd się wziął tutaj ten partner skoro ja rozumiem, że mamy teraz kilku partnerów, którzy
składali wnioski i którzy je poprawiali, natomiast dodanie kolejnego partnera z nowym
wnioskiem czy to też nie przedłuży nam procedury tutaj jakby to powiedzieć weryfikacyjnej
całego projektu”.
Prezydent Miasta Janusz Kotowski – powiedział „…Przasnysz oczywiście należy do
naszego subregionu niezależnie jak patrzymy na rzeczywistość czy się zgadzamy z nią czy nie
to tak po prostu jest. Jeśli my, jako lider otrzymujemy wniosek od partnerów, którzy są do
tego uprawnieni staramy się żeby wszystkie te wnioski uwzględniać. Nie byłoby dobrym
działaniem gdybyśmy jakoś powiedziałbym indywidualnie uznawali prawo niektórych do
składania wniosków czy przystąpienia do programu albo też odrzucali. Dlatego
przedstawiamy zawsze te wszystkie wnioski, które wpływają i jeśli wszyscy tutaj
współtworzący ten program pod naszym liderowaniem, wyrażają taką zgodę to nie mamy
żadnych uprzedzeń do kogokolwiek z partnerów tylko staramy się te wnioski zawrzeć.
Interpelacje pytał pan radny czy można złożyć, oczywiście można zawsze składać interpelacje
oczywiście warto by było żeby to były interpelacje, bo interpelacje mają zgodnie ze statutem
pewne ramy i na pewno warto się w te ramy wpisywać. Co do terminów różnych, gdy chodzi
o zbieranie wniosków, rozpatrywanie ich, terminy wszelkie ostatecznie wyznacza zarząd
województwa. Wielokrotnie były one przesuwane, ale zawsze w moim przekonaniu jakby z
życzliwością dla poszczególnych subregionów i liderów i partnerów w danym subregionie,
ale też z taką troską o to żeby była jakaś zgoda w danym subregionie, bo podkreślam, że jest
wielką sztuką żeby lider w danym subregionie pogodził różne pomysły i propozycje
poszczególnych partnerów. Nie jest wcale łatwo żeby w jednym projekcie, dużym projekcie
uwzględnić pomysły i potrzeby Przasnysza czy z drugiej strony Makowa czy też Ostrołęki,
Ostrowi itd. To jest naprawdę wielka sztuka i raz jeszcze podkreślam tutaj naprawdę szczery
szacunek dla pani dyrektor, która jakoś to potrafiła i jej współpracownicy oczywiście, żeby to
wszystko pozbierać w taki projekt, w taki dokument, który jest akceptowany przez stronę
samorządu województwa. Zatem nie jest to ani nasze widzimisię ani nie mamy zagrożeń, że
oto jak jeszcze dołączymy jakiegoś partnera, uwzględnimy potrzeby któregoś miasta czy
gminy to przez to zgubimy terminy i samorząd województwa odrzuci nasze starania. Ja
podejmując się roli lidera czy też przyjmując wyznaczoną role lidera, zakładaliśmy i
zakładamy, że mamy sprawiedliwie wszystkich partnerów traktować i ich potrzeby
uwzględniać oczywiście, jeśli choćby przy zmianach zarząd województwa wyznaczy kolejne
terminy naboru. Oczywiście całe procedowanie trwa długo, ale trzeba to zauważać, że już
konkretne bardzo dobre wiadomości dla społeczności miasta Ostrołęki mieliśmy, czy to ulica
Ostrowska czy Słowackiego czy Witosa. To są bardzo istotne inwestycje, które pomoc i
wsparcie finansowe uzyskały. O kolejne sprawy zawarte w programie walczymy. Tak samo
nadzieje i oczekiwania mają nasi partnerzy w naszym programie i trudno im w pewnym
sensie nie kibicować. To są pieniądze unijne i stąd oczywiście nie jest możliwe żeby w tym
samym czasie składać też wnioskowanie do innych jakiś programów. To jest program
oczywiście Unii Europejskiej stąd możemy procedować cierpliwie i starannie żeby te
pieniądze zewnętrzne uzyskać”.
Strona 4 z 6
Protokół XLIV sesji Rady Miasta Ostrołęki
20 kwietnia 2017 r.

Radny Łukasz Kulik – powiedział „…myślałem, że wiosna, słońce i pan prezydent
powstrzyma się od złośliwości a ja tu słyszę po raz kolejny powrót do interpelacji. Panie
prezydencie obiecuję, że następnym razem będę pisał jedno pytanie na jednej kartce skoro to
jest taki problem”.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – powiedział „…proszę bardzo zabrać głos
w sprawie, w której dzisiaj debatujemy”.
Radny Łukasz Kulik – powiedział „Panie przewodniczący, po pierwsze proszę nie
przerywać. Po drugie panie przewodniczący skoro zostałem wywołany przez pana, szefa tak
można powiedzieć, pana Kotowskiego, to chyba mam prawo odpowiedzieć. Czy pan uważa,
że będziemy siedzieć się przegadywać a radni będą siedzieć. No większość siedzi a akurat ja
jestem takim radnym, który nie będzie siedział i tylko słuchał. Po co pan prezydent to
wyciąga, przecież to w ogóle bez sensu. Mamy jeden krótki projekt i po co ta złośliwość. Nie
wiem. Czasem jest taki upór, który graniczy wręcz z szaleństwem. W tym wypadku mam
wrażenie, że to właśnie tak wygląda. Natomiast, jeżeli chodzi o nasz RIT to ja rozumiem
wszystkie te kwoty i rozumiem to, że jesteśmy liderem, tylko pan prezydent mówi po raz
kolejny to się teraz ja panie prezydencie się odwdzięczę złośliwością za złośliwość. Mówi pan
o tym, że mamy same dobre informacje, o tym, że dostaliśmy pieniądze na ulicę tą czy tamtą.
Wie pan, z punktu widzenia mnie, jako mieszkańca to z tymi pieniędzmi to jest tak jak z
remontem starego mostu. Wszyscy o tym mówią nikt nic jeszcze nie widzi, także może
wstrzymajmy się aż pan pojedzie na tą konferencję czy nie pojedzie, podpiszę tą umowę czy
nie podpisze, aż będziemy mieli te pieniądze i zobaczymy, że tak wjedzie jakaś ekipa
budowlana i zacznie te ulice robić. Na razie to od pół roku słyszymy, że będzie, będzie,
będzie i nie ma”.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – powiedział „…po pierwsze nie
przerywam tylko zwróciłem uwagę żeby do rzeczy zadać pytanie tak jak jest w statucie
zapisane jak składamy interpelację, że powinno być pytanie a nie opisywanie nie wiadomo i
czego i w jakim temacie. Także ja panu nie przerywam proszę tylko żeby zadawać pytanie do
tego, co debatujemy”.
Prezydent Miasta Janusz Kotowski – powiedział „…myślę, że wszyscy słyszeli moją
wypowiedź i pozostawiam to państwa ocenie czy tam były złośliwości albo szczególne
zainteresowanie panie Kulikiem, bo takiego nie przejawiam. Podkreślam raz jeszcze, że
procedujemy krok po kroku. Co do zasad pisania interpelacji powiedziałem to, co jest w
statucie. Natomiast, gdy chodzi o konkretne sprawy to oczywiście umowy są podpisane i
pieniądze są nam przyznane. Nie wnikam czy ktoś o tym wie czy nie wie, ale takie konkretne
rozstrzygnięcia już zapadły, co do spraw ulicy Brzozowej albo Ostrowskiej albo Słowackiego
i to są fakty. Jak ktoś chce tak niech na nie patrzy. Takie rozstrzygnięcia już mamy i bardzo
się z nich cieszymy”.
Radny Łukasz Kulik – powiedział „Ja bym chciał tylko uściślić, bo ulica Ostrowska, czy
ulica Ostrowska jest brana w ramach RITu, bo tutaj pan mówi, że mamy podpisane umowy a
później przyjmujemy RIT to wychodzi na to, że ona nie była w RIT-cie. Teraz nie mamy
przyjętego głównego dokumentu a już mamy podpisaną umowę na dofinansowanie. Wie pan
to tak troszeczkę bym jednak się wstrzymał”.
Prezydent Miasta Janusz Kotowski – powiedział „Mamy oczywiście podpisane i
załatwione wiele spraw, gdy chodzi o RIT natomiast jest oczywiście spora różnica między
zmianą, którą możemy jeszcze wprowadzić a tym zasadniczym dokumentem i
rozstrzygnięciami, które już zapadły. Dzisiaj zajmujemy się zmianami natomiast podstawowe
dokumenty dawno zostały przyjęte”.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla
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Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na
terenie Miasta Ostrołęki,
Głosowanie
Za – 19
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta.
5. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta
Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wiesław Szczubełek - odczytał interpelacje i odpowiedzi
udzielone przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.
6. Oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – zapytał czy ktoś chciałby coś
oświadczyć.
Oświadczeń radnych nie było.
7. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – podziękował pani dyrektor Katarzynie
Dobkowskiej za przygotowanie tego całego projektu oraz radnym i pracownikom urzędu za
udział w samorządowym sadzeniu lasu. Tych drzew dębów wsadziliśmy około 700.
Radny Ryszard Żukowski – zaprosił na Komisję Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Promocji do siedzimy Wydziału Kultury i Sportu przy Placu Bema jutro o godz. 16.15.
8. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski – zakończył obrady XLIV sesji Rady
Miasta Ostrołęki.
Sesja trwała od 16.00 do 16.30.
Protokołowali:
Julita Winiarska
Grzegorz Ciecierski

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Jerzy Grabowski
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