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Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowne Media poinformował Pan dzisiaj o tym, że
trwają przetargi w sprawie wywozu odpadów, zorganizowane przez Związek Komunalny
Gmin Ziemi Lubartowskiej. Chciałem się dopytać o taką oto rzecz, bowiem na Związku
zostaliśmy poinformowani, że na etapie ogłaszania tego przetargu, przed przystąpieniem do
tego przetargu były przeprowadzone konsultacje w sprawie specyfikacji, jaka została
przygotowana dla poszczególnych sektorów w Związku, w tym m.in. dla sektora nr 5, czyli
dla budynków wielorodzinnych. Moje pytanie brzmi następująco: dlaczego nikt z nas nie
wiedział o tym, że te specyfikacje podlegają takim konsultacjom? Oraz drugie pytanie: czy
również konsultacjom podlegała specyfikacja w przypadku domków jednorodzinnych w
przetargu, który odbył się kilka miesięcy temu? Drugie pytanie również związane jest z tym,
co dzieje się w Związku. Chciałem się zapytać, bo w połowie roku spłynęły bardzo
niepokojące dane, związane z ilościami odpadów, jakie produkowane były w domkach
jednorodzinnych i blokach. Chciałem się zapytać, czy ta tendencja się utrzymuje i jaka jest na
dzień dzisiejszy ilość odpadów produkowanych w domkach na jednego mieszkańca oraz jaka
jest ilość śmieci w budynkach wielorodzinnych produkowanych na jednego mieszkańca?
Trzecie pytanie związane jest z tym, o czym wspomniał już radny Jan Ściseł, Przewodniczący
Jan Ściseł, a mianowicie z dokumentacją na drogi. Chciałem się zapytać jak ta dokumentacja
jest zlecana, bowiem mamy komisję celową, która powinna wskazywać, które drogi powinny
podlegać remontom i często zdarza się tak, że potem w propozycjach do budżetu znajdują się
drogi, które nie były przez tę Komisję oceniane, a które to drogi znalazły się w tym budżecie,
i tak jest przekazywane na Komisjach, ponieważ na nie jest już gotowa dokumentacja. Zadaje
to pytanie, ponieważ na naszej Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa jeden z
Naczelników przekazał nam informację, że właśnie są już przygotowane dokumentacje na
kolejne drogi. Chciałem się zapytać w oparciu o co to jest realizowane, skoro Komisja nie
zatwierdziła jeszcze dróg do remontu na przyszły rok? I trzecia, ostatnia rzecz, czysto taka
organizacyjna. Ponieważ mamy nowy Statut, funkcjonujemy w świetle nowego Statutu i
powinny być w świetle tego Statutu również pewne rzeczy egzekwowane powinny być
realizowane. A mianowicie Komisje nasze stałe powinny być uzupełnione na stronie
internetowej oczywiście o zapis dźwiękowy, a tego zapisu dźwiękowego niestety z posiedzeń
tych Komisji nie ma. Chciałem się zapytać dlaczego? Dziękuję.
BURMISTRZ MIASTA
Pan Przewodniczący Tomasiak. W innych kwestiach to Pan Burmistrz powie, natomiast jeśli
chodzi o zamieszczanie stenogramów audio na BIP-ie, to chcę powiedzieć, że mieliśmy
poprzednio na Komisjach trochę może niedoskonały sposób wypowiadania się, nie było
zasięgu bliskiego Państwa wypowiadających się. Od kilku ostatnich Komisji ta forma została
poprawiona, bo jakość tych nagrań nie zasługiwała, żeby publikować to, bo nie bardzo można
było zrozumieć z tych wypowiedzi, dopiero poprzez słuchawki, więc nie chcieliśmy też
mieszkańców może denerwować. Ale już teraz mikrofon jest przenośny. Państwo się
wypowiadacie bezpośrednio do mikrofonu, więc ta jakoś nagrań jest lepsza i będziemy to
zamieszczać.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Następne pytania zadał Pan Przewodniczący Jacek Tomasiak. Pierwsze z nich dotyczy
ogłoszonych przetargów i czy były ogłoszone konsultacje. Zapewne Pan wie, że konsultacje
są przeprowadzane, jeśli to dotyczy uchwał i w 2013r., gdy podejmowaliśmy takie uchwały,
te konsultacje były, natomiast wyszliśmy tutaj naprzeciw mieszkańcom budownictwa
wielorodzinnego i z Panem Burmistrzem zaplanowaliśmy na 3 grudnia spotkanie w sali
widowiskowej Lubartowskiego Domu Kultury o godzinie 1600, także serdecznie zapraszamy
mieszkańców bloków i udzielimy różnych informacji na tym spotkaniu. Jeśli chodzi o ilość
nagromadzenia śmieci w domkach jednorodzinnych i w budownictwie wielorodzinnym,
kontaktowałem się z dyrektorem Olesiejukiem, jest taka informacja przygotowana, jak Pan
Przewodniczący pozwoli to w jutrzejszym dniu dostarczymy lub może w poniedziałek, nie
chcę się zobowiązywać, że na pewno jutro. Następne pytanie dotyczy projektów, jakie
posiadamy w Urzędzie na budowę czy modernizację dróg. Mamy takich projektów około 20
przygotowanych do realizacji, także jesteśmy przygotowani, aby tylko środki finansowe na to
były. Natomiast chcę poinformować tutaj, że pojawił się nowy wymóg i już tak naprawdę
mamy informację od Starostwa, że poszczególne pozwolenia na budowę będą wydawane,
jeśli przed ogłoszeniem przetargu 6-ciu miesięcy, będziemy w posiadaniu ogłoszenia, że
wystąpiliśmy do różnych instytucji, jeśli chodzi o tzw. kanały technologiczne, czyli
powiedzmy telekomunikacja i tego typu, czyli praktycznie z początkiem stycznia już
powinniśmy występować, jeśli chcemy w ogóle realizować w przyszłym roku jakiekolwiek
projekty, bo one wtedy gdzieś tak lipiec – sierpień mniej więcej by wychodziły. No jest to
utrudnienie niestety, bo jak sami wiemy, przetargi fajnie wychodzą jak to jest styczeń - luty,
wtedy finansowo dużo zyskujemy. Ale niestety prawo jest prawem i musimy się stosować do
tego prawa.

