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Interpelacje i zapytania radnych.
Radny GRZEGORZ JAWORSKI
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, ja mam pytanie do
Pana Burmistrza, a wręcz to kontynuacja pytania Pana Andrzeja Zielińskiego. I chciałem się
zapytać jakie stanowisko i jakie działania, jeśli takie są podjęte, zostały wykonane, ponieważ
mieliśmy możliwość przeczytania informacji, którą wysłał powiat lubartowski o współpracę
w przebudowie ulicy 1000 – lecia. Czas, tak jak Pan Andrzej powiedział, jest do 30 września,
punktowana jest współpraca dwóch samorządów, może to zaważyć o szansie dofinansowania.
Projekt jest wykonany na całej długości – przebudowa skrzyżowania ulicy 1000-lecia,
Szaniawskiego, Powstańców Warszawy. Jest to nieduży koszt, ponieważ można 50 % sumy
dostać na zrealizowanie zadania i wtedy 25 % własnego wkładu jest to około 350 tys. Także
jest to problem miasta, może nawet większy problem miasta niż mieszkańców powiatu,
w zasadzie taki sam. Myślę, że warto przemyśleć i wejść w to i takim sposobem przebudować
tę drogę. Wracając do tego, co Pan Andrzej zreferował, że program istnieje i będzie istniał,
na Konwencie Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych, tak ministerstwo potwierdziło nam
to, będzie kontynuowany. Chciałem jeszcze nadmienić, że jeśli w granicach miasta, i
mówimy o projektach, którymi dysponuje powiat, jest też przebudowa ulicy Wierzbowej ze
ścieżką rowerową. Także też bardzo fajny projekt. I przebudowa, może już tutaj nie
w zakresie miasta, ale też przebudowa mostu, który byłby rozebrany i wybudowany szerszy
z przejściem pieszo – jezdnym do miejscowości Tarło. Powiem też, że powiat wszedł …, to
wiem i mogę poinformować tutaj radnych, mam zezwolenie powiatu, że przebudowujemy
z RPO 2014 - 2020 drogę tak samo ważną dla miasta, jak i dla powiatu – Łucka – Kaznów,
też ze ścieżką rowerową. Będzie to fajny odcinek drogi z włączeniem pasa w stronę
Lubartowa „prawoskręt”. Także wracając do pytania, chciałem się zapytać, czy planuje Pan
Burmistrz, żeby współpartycypować w tym programie na przebudowę ulicy 1000 – lecia?

BURMISTRZ MIASTA
Pan radny Jaworski też tę kwestię podnosił. Nie chcę powiedzieć, że zupełnie nie bierzemy
pod uwagę współpracy przy ulicy 1000-lecia, bo to jest kwestia możliwości finansowych
też, bo to wszystko kosztuje proszę Państwa, partnerstwo też. My wielokrotnie
spotkaliśmy się z odmową partnerstwa w naszym kierunku ze strony powiatu, dlatego że nie
starczało powiatowi pieniędzy na wszystkie drogi, bo coś trzeba wybierać. Także tak na tę
chwilę chciałbym odpowiedzieć na Państwa wniosek.

