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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu ja na razie nie mam nic do rozdania, ale
mam dopytania krótkie. Zanim je zadam, to chciałbym złożyć podziękowania dla władz
miasta za nową organizację ulicy Szkolnej. Liczymy i przypominamy, rozumiem, że nie ma
potrzeby, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie zapomnieć o parkingu na ulicy Księdza
Jerzego Popiełuszki. I chciałbym właśnie przystąpić do tych dwóch pytań. Jest to powtórzenie
takiej serii pytań, dlatego zadam je w skróconej wersji, żeby liczyć na konkretną odpowiedź.
Zapytałem na poprzedniej sesji o skład Kapituły „Pamięć i Zobowiązanie”, czyli jaki jest
skład, jaka jest tam fluktuacja, jaki może regulamin, gdzie można to zobaczyć? Także
rozumiem, że skład 12 czy 13 osób. Właśnie kto wchodzi w skład tej Kapituły. Tak samo
chodzi mi o Kapitułę Odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Lubartów”, bądź jak to się
nazywa. I trzecia sprawa. Przypominałem jakieś pół roku temu, czy więcej, żeby poprawić
oczywiste błędy w Regulaminie Organizacyjnym Miasta, tam były dwa paragrafy czwarte,
mnóstwo małych liter. Do dzisiaj tego nie poprawiono mimo obietnic. Chciałbym właśnie
prosić, żeby do tego w jakiś sposób wrócić. Ponieważ mylimy się, gdy zaglądamy do BIP-u.
Dziękuję.
BURMISTRZ MIASTA
Pan radny Gregorowicz podnosi kwestię …, ja przepraszam, że nie odpowiedziałem, bo to
było z poprzedniej sesji, to umknęło mi, kwestia Kapituły Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”.
Rzeczywiście na początku 2011r. zaprosiłem z różnych środowisk, bo środowiska są bardzo
różne: związki zawodowe, kombatanci, historycy, przedstawiciele młodzieży, przedstawiciel
kościoła, więc środowisko jest w tej Kapitule „Pamięć i Zobowiązanie” jest bardzo
zróżnicowane, bo na tym mi zależało, to była taka inicjatywa jak gdyby moja osobista i
spotykamy się tam regularnie, mamy regulamin pracy nad wpisywaniem tych osób. Więc tak
to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Lubartowa” jest
to uregulowane dwoma uchwałami: pierwszą uchwałą nr 164 z 2004r., znowelizowaną
uchwałą nr 235 z 2005r. Tam jest szczegółowo opisane w jaki sposób powinniśmy
przyznawać tytuł „Zasłużony dla Miasta Lubartowa”. Natomiast tytuł Obywatela
Honorowego nie jest uregulowany. Jak udało mi się sięgnąć, jeden taki przypadek był, ale to
była decyzja Rady, w sposób wtedy przez nią ustalony, nie mamy tego uregulowanego.
BURMISTRZ MIASTA
Znowu pominąłem pytanie Pana radnego Gregorowicza, jeśli chodzi o regulamin. Sytuacja
wygląda w ten sposób, że sczytuję obecnie. Pani Sekretarz koordynowała projekt i dała mi do
sczytania, w tej chwili ja pracuję, myślę, że to jest ostatni etap. Dziękuję bardzo

