PROTOKÓŁ NR VIII/15 Z VIII SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 23
CZERWCA 2015 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA LUBARTÓW UL.
JANA PAWŁA II 12
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Chciałem podziękować radnemu Polichańczukowi za zabranie głosu w sprawie „Lewartu”
i również sytuacji w MOSiR. Chciałem również nawiązać do informacji, która była
podana podczas sprawozdania Pana Burmistrza a mianowicie do tego, że na wrzesień są
planowane jakieś zmiany w budżecie. Chciałem się zapytać, czy nie będzie to za późno?
Ale być może zostaną te moje wątpliwości rozwiane, jeżeli dostanę odpowiedź na
pytania następujące:, dlaczego za późno? Ponieważ należy przystosować stadion do tego
żeby drużyna mogła występować w tej III lidze. Te koszty przygotowania tego stadionu
to jest między innymi: podniesienie ogrodzenia płyty boiska, wygrodzenie sektora dla
kibiców dla ok. 40 krzesełek i ogrodzenie tego sektora, dostosowanie ławek rezerwowych,
zamontowanie plastikowych krzesełek, również zakup lub wynajęcie rozstawianych
płotków bezpieczeństwa, czy pomalowanie wyjść ewakuacyjnych w ogrodzeniu płyty
boiska. Ale również najważniejsza rzecz wynajęcie kontenerów mających spełnić rolę
szatni gości, bo te wymogi nie są spełnione. Moje pytanie wiąże się z tą krytyką
również, którą usłyszałem z ust radnego Polichańczuka czy te wszystkie czynności
MOSiR, który został utworzony po to żeby zajmować się takowymi obiektami, jakimi są
obiekty sportowe, wykona tak żeby drużyna mogła grać w tej III lidze. Przypomnijmy,
że przed stowarzyszeniem jest bardzo ważna decyzja. Stowarzyszenie musi do końca
miesiąca zadeklarować się, że w tej III lidze będzie grać. Jeżeli, nie daj Panie Boże,
okazałoby się, że ta współpraca, o której mówi radny Polichańczuk będzie wyglądała
nie tak jakby sobie życzyli chociażby przedstawiciele stowarzyszenia Klubu Lewart, no
to może się okazać, że jeżeli stadion nie zostanie przygotowany to drużyna spadnie do
okręgówki i tak naprawdę będzie musiała rozpoczynać od początku wspinanie się poprze
wszystkie szczeble ligi. Dlatego zapytuję, ponieważ koszt tych wszystkich przedsięwzięć,
o których ja mówię w tym momencie to jest ok. 40 może 50 tys. zł. Dlatego chciałem się
zapytać, czy już rozmowy z Dyrektorem MOSiR były i czy dyrekcja MOSiR przygotuje
ten stadion na tą III ligę? Natomiast chciałem również wskazać, że nie powinna to być
nowość i nie powinniśmy dzisiaj o tym rozmawiać, ponieważ mam przed sobą protokół
weryfikacji boiska z zeszłego roku. Równo rok temu mieliśmy kontrole na naszym
stadionie w Lubartowie, w chwili kiedy Lewart miał grać w IV lidze. Tutaj, jeżeli chodzi o
uwagi, które podpisał między innymi Kazimierz Chrzanowski, Konrad Krzyszkowski,
Kazimierz Chrzanowski jako również przedstawiciel również komisji ds. licencji i Maciej
Jaworski one zostały w zeszłym roku powieszone na lubartowskim boisku, w lubartowskich
szatniach i wiszą do dnia dzisiejszego. Więc każdy sędzia, który przyjeżdża widzi te
zalecenia. Na szczęście na tą chwilę, żaden sędzia do tej pory nie zażądał przedstawienia
mu protokołu z wykonania tych czynności pokontrolnych, ponieważ no problemy by były
również dla występowania w IV lidze. Dlaczego o tym mówię? Bo minął rok od kontroli
a na stadionie słyszymy, że nie zostało wykonanie nic. Więc dlatego mam pytanie i
poważne wątpliwości czy przed sezonem jesiennym drużyny, te rzeczy zostaną
wykonane? I druga rzecz jest następująca. Klub ma również potrzeby, jeżeli chodzi o
potrzeby finansowe i w sezonie jesiennym nie poradzi sobie, jeżeli chodzi o przystąpienie
do rozgrywek III ligi. Klub potrzebuje szybkiego wsparcia i szybkich decyzji, jeżeli
chodzi o zwiększenie tego budżetu w wysokości ok. 100 tys. zł., oprócz tego stadionu

oczywiście, na bieżące funkcjonowanie w tej III lidze. Ja pozwolę sobie nie przytaczać
w tym momencie wszystkich opłat, jakie składają się na to. Natomiast zwrócili się do mnie
przedstawiciele tego klubu, przedłożyli dokładny budżet jak i również informowali mnie, że
odbyły się spotkania z nimi. Dobrze żebyśmy dowiedzieli się, czym zakończyły się te
spotkania? Druga rzecz istotniejsza, czy nie można tych zmian budżetowych
przeprowadzić w miesiącu lipcu, a nie czekać aż do miesiąca września? To było pierwsze
pytanie związane z Klubem.
Drugie pytanie związane jest również ze sprawozdaniem Pana Burmistrza, ponieważ
usłyszeliśmy dzisiaj o kilkunastu wydaje mi się, jeżeli nie kilkudziesięciu działkach,
które zostały sprzedane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Nie padła
informacja, czy to w planie zagospodarowania przestrzennego jest budownictwo niskie, czy
wysokie. Czy te działki będą teraz ogłaszane w przetargach i będą zbywane? Czy też już
zgłosiły się jakieś chętne osoby i one zostały już zbyte na rzecz tych osób te nieruchomości?
Kolejne pytanie jest również związane z tym, co mamy zapisane w budżecie a mianowicie
z przedsięwzięciem na osiedlu Popiełuszki. Tam radny Gregorowicz na ostatniej sesji
pytał, ja również dopytam na tej sesji, jaki jest stan wykonania tych miejsc dla osób,
żeby mogły parkować w miejscu, gdzie miało być budowane Lubartowskie Centrum
Kultury?
Mam również jeszcze jedno pytanie. Podczas sprawozdania Pan Burmistrz powiedział o
tym, że było jakieś zamieszanie w Radzie Miasta w Lublinie i że pewne osoby starały się
wpłynąć na radnych. Ja bym prosił, żeby Pan Burmistrz doprecyzował: co to za osoby
były? Którzy to radni mieli naciski z Rady Miasta w Lublinie? Tak, żebyśmy tą
informację mieli kompleksową a nie takie szarpnięcie tematu, bez jakiegoś
uszczegółowienia. Prosiłbym, żeby dokładnie powiedzieć, którzy to radni z Rady Miasta
Lublin poskarżyli się, na które działania, których mieszkańców miasta Lubartowa? Dziękuję.
BURMISTRZ
Pan radny Tomasiak podnosi kwestię, nie wiem, dlaczego ale przekazy ze strony Lublina, że
próbowano, jacyś mieszkańcy, ja nie wiem, dlaczego Pan Przewodniczący o to pyta?
Jacyś mieszkańcy Lubartowa próbowali przenieść kłótnie z Lubartowa na Lublin. To
jest oświadczenie tych Państwa, którzy mi powiedzieli Nie chcę mówić, kto to mówił bo
wierzę im, że jest to prawda. Nie będę mówił kto ma tą wiedzę do kogo interwencje były
i w jaki sposób. Resztę Pan Burmistrz Szumiec odpowie.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Pytanie Pana Marka i Pana Przewodniczącego Tomasiaka zostawmy na koniec. Przejdźmy
do odpowiedzi na pytania Pana Przewodniczącego Jacka Tomasiaka. Sprzedaż działek, o
których Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu informował. Te działki, które dotyczą
zarządzenia i określone przetargi dotyczą domków jednorodzinnych, budownictwa
jednorodzinnego, Wojska Polskiego, Krańcowa.
Jeśli chodzi o parking przy ul. Popiełuszki rozumiem, że w Klubie Wspólny Lubartów
brak przepływu informacji zwracam się tutaj do Pana radnego Gregorowicza. W tamtym
tygodniu jak dobrze pamiętam odbyło się spotkanie, poprosiliśmy Pana radnego,
zaproponowaliśmy nieco inne rozwiązanie niż Pan radny proponował a mianowicie chcemy
ten parking budować nie bezpośrednio na tej działce, na której miał docelowo powstać
budynek LOK, ale wzdłuż ul. Szkolnej na przeciwko właśnie tej działki. Tam jest już taka
zatoka. Myślę, że już chyba jak nie dzisiaj to jutro albo najbliższych dniach ten przetarg
na wykonanie tego projektu będzie ogłoszony i mniej więcej uzyskamy około 40 na 45
miejsc parkingowych. Oczywiście to się wiąże z wycięciem niektórych drzew, ale

posadowienie takiego parkingu raz, że będzie dobrze zapobiegało parkowaniu takiego, że
tak powiem wzdłuż ul. Szkolnej, poprzeczne parkowania. Jeśli chodzi o wymogi
techniczne ten parking będzie spełniał wymogi, bo od bloku jest tam odległość 10 m
zachowana. Także powstanie taki parking z prawdziwego zdarzenia. Kostką będą te
miejsca parkingowe wyłożone. Pan radny Gregorowicz oczywiście zaakceptował ten
pomysł. Też uważa, że jest bardziej optymalny i bardziej logiczny i lepiej wkomponujący
się nawet w ten teren. To co na tej działce, gdzie LOK miał być by powstało no to takie
nie oszukujmy się takie doraźne rozwiązanie na 50 powiedzmy miejsc czy 60 miejsc,
które nie do końca by spełniało tak powiem oczekiwania mieszkańców.(…)
Ja się bardzo cieszę tym, że wszyscy są zainteresowani, że Lewart awansował i tym, że są
potrzebne środki. Cieszę się, że nie jest to tylko sprawa Burmistrza, ale Rada widzę
gorąco tym problemem żyje, stowarzyszenie piłkarskie jakim jest Lewart również, więc
tylko może być dobrze. Nie jest to sprawa Burmistrza tak jak tu na jednej z komisji
było, że to jest problem Burmistrza, Burmistrz musi to tamto itd. a za chwile co powinno
być zapewnione. Powiedziałem wyraźnie to jest sprawa nas wszystkich. Nie możemy się
cieszyć z sukcesu nie dając nic. Sukces, awans kosztuje. Też byłem prezesem w latach
2003-2005, też i awansowaliśmy i spadliśmy za chwilę z tej prawda III ligi i też były
potrzebne środki. Ja wtedy też, tak powiem, jako prezes nie mogłem liczyć na pomoc
miasta a oczekiwania i kibiców i piłkarzy były takie, że trzeba było grać i graliśmy.
Także tutaj zaangażowanie stowarzyszenia o czym tutaj Pan Burmistrz mówił powinno
być. Wspominałem również, że takie spotkanie się odbyło i faktycznie wczoraj, nie
przed wczoraj, przepraszam już nie pamiętam, mogę już nie pamiętać o tej porze. W
każdym razie w ostatnich dniach przed tą komisją ostatnią odbyło się spotkanie z
Dyrektorem MOSiR i z Panem Prezesem Maćkiem Jaworskim Lewartu po to, żeby
podjąć jak najszybciej w tym kierunku działania, że tak powiem i podzielić obowiązki.
Na tym spotkaniu ustaliliśmy, że oczywiście tą odpowiedzialność za pewne działania
można w każdym momencie zmienić. Ustaliliśmy, że po stronie MOSiR będzie zakup
materiałów jeśli na podwyższenie tego ogrodzenia, płyty boiska, bo to ogrodzenie trzeba
podwyższyć do 1,20 m a ma w tej chwili 1 m. Tego jest ok. 430 m bieżących, są tam
przęsła które, trzeba ....Ogólnie materiału będzie potrzebnego ok. gdzieś w granicy 1000
m bieżących. Ja nie chcę mówić tutaj o koszcie, ale mniej więcej to jest ok. 20 tys. zł.
Wygrodzenie następnie sektora dla kibiców, gości, z czym się wiążą prace ziemne:
koparka, zakup i montaż brakujących elementów ogrodzenia, usługi spawalnicze, słupki,
siatka. Przeniesienie segmentu 40 krzesełek do tego sektora gości. Też trzeba będzie
wykonać jakieś tam działania ślusarskie. Zamontowanie krzesełek zamiast ławek w
tych wiatach zawodników rezerwowych. To już mniejszy problem, bo tam chodzi o takie
krzesełka z LZPN. Następnie stworzenie stanowiska dla noszowych, zadaszona wiata i
trzy miejsca siedzące. Stworzenie jednego punktu kasowego dla kibiców, gości. To też
nie jest wielkim problemem. Stworzenie trzech punktów depozytowych dla kibiców,
czyli przechowywania jakichś ostrych narzędzi, siekierek, łańcuchów i innych
przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na stadionie. Zmiana otwierania
kierunku bram wejściowych. One w tej chwili otwierają się do środka a ze względu na
przepisy BHP winny na zewnątrz. Więc trzeba będzie też przespawać te zawiasy.
Pomalowanie bramek, przejść, renowacja oczywiście płyty boiska z nawożeniem i
niezbędnymi opryskami. Tyle ustaliliśmy na tym spotkaniu, jeśli chodzi po stronie
MOSiR. Natomiast po stronie Klubu „Lewart” wynajem i podłączenie kontenera
sanitarnego, szatniowego. Jest taki kontener niezbędny o pow. 30 m2 z natryskami. Koszt
takiego kontenera to jest mniej więcej ok. 30 tys. zł. więc chyba w tych pierwszych
miesiącach, przynajmniej do końca roku chyba będzie dzierżawa, chociaż jeszcze się

zastanowimy. Znalezienie firmy spawalniczej, cięcie elementów i spawanie tutaj
prosiliśmy Klub bo im łatwiej będzie i szybciej zdobyć spawaczy. Nagłośnienie tam jest,
praktycznie to wymaga poprawienia, bo to było nagłośnienie, które kiedyś działało a nie
wiem, dlaczego ono w tej chwili nie działa. Ale to też nie jest jakiś duży koszt i działacze się
zobowiązują do tego. Wynajęcie rozstawionych płotków bezpieczeństwa, czyli wyjścia od
szatni do boiska. Nie może to być tak jak w tej chwili tutaj jest przestrzeń otwarta tylko
musi być wydzielona i ogrodzona. Ponumerowanie miejsc siedzących, też jest taki wymóg.
Te siedziska, które są te zielone krzesełka muszą być ponumerowane w tym dla vipów i
gości taki sektor też będzie wydzielony pewnie pod tym daszkiem. Takie są niestety
wymogi. Zorganizowanie tablic dla zespołów do prezentacji taktyki. To też nie jest wielki
problem. W szatni muszą być takie tablice. Wynajem toalet dla kibiców na mecze. Co
prawda toalety jakieś tam są, ale to jest za mało na taką ilość więc będą wymagane TOI
TOI. Mniej więcej pokrótce takie są nasze obowiązki. To byłoby w granicach mniej
więcej 100 tys. zł. Ja nie chcę Państwa zamęczać, bo na następne pismo, gdzie Lewart
przedłożył kosztorys ja tylko powiem, że chcą na różne działania związane i z
wynagradzaniem trenerów, piłkarzy, koszty transportu, zakupu sprzętu, posiłki podczas
wyjazdów, koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem różnych rezerw, tak samo
koszty zatrudnienia kierownika Klubu, nigdy takiego stanowiska nie było ale widzę, że jest
taka potrzeba. Razem na to stowarzyszenie potrzebujemy 150.200 zł. odejmując te
środki, które jeszcze mają do dyspozycji o czym mówił Pan Burmistrz mówił tj. ok.
40.000 zł., tak przynajmniej mam tu napisane. Na dzień dzisiejszy mniej więcej jest
potrzebnych 110.200 zł. Problem tak jak powiedziałem na tej komisji, problem
finansowy jest a nie problem organizacyjny. Organizacyjnie na pewno to udźwigniemy.
Żebyśmy wspólnie mogli pomóc Klubowi a myślę, że jesteśmy tym zainteresowani, żeby
pomóc trzeba pewne decyzje tutaj podjąć. Pewne środki tak jak Pan Burmistrz mówił trzeba
będzie przesunąć, jeśli chcemy pomóc. Ja bym miał tyle.

