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Interpelacje i zapytania radnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Również mam kilka pytań do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu pierwsze pytanie. Media
podały, że jest już wyłoniony wykonawca, jeżeli chodzi o instalacje solarne. Kilka
periodyków o tym napisało. Dlatego chciałem się zapytać, czy to jest potwierdzona
informacja, że ten wykonawca został wybrany już oraz jeżeli został wybrany, czy jest już
podpisana umowa i kiedy rozpocznie się montaż kolektorów? Ponieważ jesteśmy w drugiej
połowie lipca, za chwilę zacznie się sierpień, a przypominam, że ten przetarg jest ogłoszony
w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, więc czasu będzie bardzo mało. Jak wyliczyła jedna gazeta,
gdyby już podpisano te umowy, to dla 17 domów musiałyby być instalacje realizowane
w ciągu jednego dnia. Więc każdy dzień zwłoki, są to dodatkowe ilości kolektorów, które
trzeba by było montować, dlatego chciałem zadać pytanie, czy już jest ta umowa podpisana?
Drugie pytanie związane jest z projektem uchwały, który mamy dzisiaj m.in. – w
sprawie zmiany budżetu. W tym budżecie, dostaliśmy informację podczas Komisji, że
określona kwota zostanie przekazana jako zwiększenie dotacji do Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie opłat za odpady za śmieci. Chciałem się zapytać
z czego to wynika, że ta opłata będzie musiała być przez miasto poniesiona? Bo wspomniał
Pan o uchwale albo z grudnia albo ze stycznia albo z marca, nie mógł Pan doprecyzować.
Podejrzewam, że ta uchwała jest ze stycznia, o której Pan Burmistrz myślał. I w tej samej
uchwale określono również stawki, jakie powinny wnosić pozostałe gminy, czyli pozostałe
sektory, które powinny uzupełniać swoje opłaty. Jak i również jest druga uchwała, która
dotyczy stawek za śmieci, za jakie powinni płacić mieszkańcy. I chciałem zwrócić uwagę, że
mimo, że od 1 lipca odpady z Gminy Lubartów wozi firma Tonsmeier, nowa firma, wozi te
śmieci o ponad 30 % drożej niż do tej pory, to Gmina Lubartów nie została zobowiązana
przez Związek do wniesienia i pokrycia tych kosztów wywozu odpadów. Podczas kiedy ta
sama firma wygrała przetarg w przypadku domków jednorodzinnych w Lubartowie i tutaj
podniesiono opłatę w przypadku domków jednorodzinnych. Chciałem się zapytać co to jest za
niedobór w tym Związku, co to jest za opłata i dlaczego miasto Lubartów pokrywa jakieś
koszty? Co to są za koszty, co to jest za opłata, na co ona jest przeznaczona? Oraz pytanie do
Pana jako do Przewodniczącego, który reprezentuje miasto Lubartów w tym Związku: kiedy
uchwały zobowiązujące Gminę Lubartów do pełnego pokrycia kosztów wywozu odpadów,
pokrycia pełnej stawki wywozu tych odpadów, zostaną podjęte? Przypomnę, że różnica jest
bardzo wysoka, bo to jest kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, w skali roku rośnie nam to
grubo ponad 100 tys. złotych.
Kolejna rzecz związana jest z planem gospodarki niskoemisyjnej, bowiem odbyły się już
konsultacje w Lubartowie, zapowiadano, że ten plan będzie realizowany, firma, która
wygrała ten przetarg nie odzywa się do osób, które były zainteresowane tymi konsultacjami.
Nie wiemy, czy dokument jest przygotowywany, czy też nie? I nie wiemy na jakim jest etapie
ten plan gospodarki niskoemisyjnej. Przypomnę, że zwrócono się również do mieszkańców
Lubartowa, dlatego chciałem zadać pytanie na jakim to jest etapie oraz na jakim etapie jest
nasz miejski plan rewitalizacji? Dlaczego pytam o miejski plan rewitalizacji, bowiem jeżeli
dokładnie przyjrzymy się co się dzieje w kraju, a spojrzymy dokładnie na Wrocław, to
dowiemy się, że w tamtym rejonie Polski ogłoszono już pierwsze konkursy, co prawda na
razie na projekty miękkie z tytułu rewitalizacji, i już te środki z nowej perspektywy są

dzielone. Dlatego chciałem się zapytać, kiedy będą te dwa projekty, ważne projekty dla
miasta Lubartów i dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć, przedłożone radzie, tak żebyśmy
mogli z nimi się zapoznać. Dziękuję.
BURMISTRZ MIASTA
Pan Przewodniczący Tomasiak zapytał o solary. Więc sytuacja proszę Państwa jest
taka, że rzeczywiście czas jest bardzo napięty na zrealizowanie tego projektu. 24 czerwca
podpisaliśmy dopiero umowę z Zarządem. Już nawet przed podpisaniem ogłosiłem przetarg,
żeby nie tracić chociażby dnia. Podpisywaliśmy w środę, a w piątek już było otwarcie ofert.
Finał na dzień dzisiejszy jest taki, że zostały złożone trzy oferty. Została wybrana przeze mnie
jedna z ofert. Specyfikacja, która opisywała m.in. wykonanie w ciągu doby tych 16 instalacji,
także to media powtarzają, i obwarowania takie techniczne pozwoliły nam, że uzyskujemy,
tak jak teraz oceniamy, szczególnie znawcy to oceniają, instalacje czy kolektory bardzo
dobrej jakości. To jeden z dwóch kolektorów w Europie, który ma takie parametry, więc tu
jest ten plus, że jest to może na końcu i to wszystko co słabszej jakości, zostało już
wyczyszczone, ale też w specyfikacji takie warunki postawiliśmy i przez te wysokie,
wygórowane warunki, mamy trochę jeszcze nie do końca zakończone postępowanie.
A mianowicie jeden z wykonawców składa informację, to jest dawny protest, bo tak to się
w zamówieniach w tej chwili toczy, składa informację o tym, że u tego wykonawcy to coś jest
źle. Wczoraj to wpłynęło. Dzisiaj jeszcze rozpatrywaliśmy z Biurem Zamówień Publicznych
i z kolegami z Wydziału Strategii i Rozwoju. Moja decyzją jest, że ten przetarg kończymy.
Umawiamy się z wykonawcą już na podpisanie umowy i nastąpi to albo w piątek, albo
najpóźniej w poniedziałek.
Pan Przewodniczący jeszcze pytał o Związek. Tak, jeszcze to jedno pytanie. Proszę
Państwa, wielokrotnie była informacja składana Państwu. Więc również troską
i pytającego i wszystkich innych było to, żeby w sytuacji kiedy przetarg daje wyższe koszty
niż to było w pierwszej umowie, to ta różnica powstała, przetarg był prowadzony i w okresie
między zakończeniem, czy rozwiązaniem umowy z poprzednim wykonawcą, a podjęciem
współpracy z nowym wykonawcą jest jakaś luka, która była wykonywana zastępczo. Koszty
były wyższe niż opłaty, więc próbujemy to wyrównać. Wspomniałem, bo tutaj o tym
mówiliśmy, Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę, że ta dotacja powinna być 1 130 000 zł.
Natomiast w tej kwocie mieścił się cały rok 2015. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i opłaty
zostały wprowadzone, też niepokrywające kosztów, bo to też trzeba proszę Państwa
powiedzieć, że nawet te opłaty, które w tej chwili są w sektorze domków jednorodzinnych, to
one w odniesieniu do przetargu, też jeszcze nie pokrywają w 100 % kosztów, ale próbujemy
przecież wdrażać ten system, więc on wymaga też pewnych korekt, tak jak i uchwała przed
chwilą uchwalona. Będziemy próbować jakoś to nadrabiać. Natomiast w tej chwili jest to
wyrównanie pomiędzy opłatami a kosztami w jakiejś części niezgodnie z uchwałą co prawda,
ale oceniamy, że na tę chwilę nie ma takiej konieczności, bo do końca sposób zrealizowania
tej uchwały, jeśli chodzi o opłaty jest nierozliczony, dlatego uważamy, że nie powinniśmy
wpłacać dotacji w wysokości 1 130 000 zł. Natomiast chciałbym tutaj jednoznacznie, bo ja
nie znajduję argumentów na twierdzenie, że Gmina Lubartów z kolei, która z założenia
pokrywa różnicę z Funduszu Ochrony Środowiska, bo też wielokrotnie o tym mówiliśmy, że
Gmina jest o tyle szczęśliwcem jedynym, my mamy 60 000, a nie kilka milionów złotych, że
Gmina postanowiła, aby opłaty były od gospodarstwa domowego, a tę różnicę pokrywa
z budżetu. I ja nie znajduję na tę chwilę twierdzenia, nie wiem skąd Pan Przewodniczący
wyciąga taki wniosek, że Gmina nie pokrywa tej różnicy, bo w moim przekonaniu tak jak jest
deklaracja Gminy, to Gmina będzie tę różnicę zawsze pokrywać z budżetu.

(Wiceprzewodniczący Rady Jan Ściseł z sali:
-I jeszcze Panie Burmistrzu Pan Przewodniczący Tomasiak pytał o plany gospodarki
niskoemisyjnej i rewitalizacji. Kiedy będą te projekty?) Przepraszam, tak, to nie
odpowiedziałem, bo mam zapisane, nie zerknąłem. Więc proszę Państwa jeśli chodzi
o Program Gospodarki Niskoemisyjnej, to już realizujemy przy wsparciu pieniędzy
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbyły się już
trzykrotnie konsultacje, no niestety mankamentem też jest uczestnictwo. Powiem Państwu, na
ostatnich konsultacjach, to było chyba ze trzy tygodnie temu, był Pan wykonawca, było
dwóch pracowników i byłem ja. Nikt więcej nie chciał przyjść na konsultacje w sprawie
programu gospodarki niskoemisyjnej. Mieszkańcy wypowiadali się poprzez te ankiety, które
rozsyłaliśmy. W czwartek jest kolejny element realizacji tego zadania, czyli wyjazd studyjny
do innych gmin, bo to też sobie zakładaliśmy w projekcie, żeby też skonsultować to z innymi
samorządami. Także część uczestników opracowania tego programu i z samego Urzędu, ale
jednostek również uczestniczących w tym Programie, spółek naszych uda się na ten wyjazd
studyjny i to zostanie zakończone zgodnie z przetargiem i z umową. Natomiast ja nie
spotkałem, może nie mam aktualnej informacji, ale jeśli chodzi o plany rewitalizacji, które też
są zadaniem przed nami do opracowania, to nawet jakiś czas temu na ZIT-ie, tłumaczyliśmy
się, bo to też jest taki wymóg, że jeszcze nie ma wytycznych do … (Wypowiedź z sali nie do
odtworzenia.) Są już wytyczne? A kiedy to? (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Tak?
Jeśli to na dniach, to myślę, że jeśli są wytyczne, to będziemy się do tego już również
przymierzać, bo jeszcze tutaj nie działaliśmy, ale jeśli są wytyczne, to już będziemy ten temat
podejmować. Dziękuję bardzo.

