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Interpelacje i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo ja
przygotowałem dzisiaj cztery pytania. Niektóre powtarzają się z poprzednich sesji. Pierwsze
pytanie jest takie, że na początku tego miesiąca grudnia były duże opady śniegu, ta warstwa
śniegu była kilkunastocentymetrowa. Miasto w dniach 4,5,6 grudnia poza ulicą główną
Lubelską i Słowackiego nie było odśnieżane, tym bardziej nie było posypywane. Ja chciałem
się zapytać czy służby, które odpowiadają za to powinny posypać ulice te boczne tj. np.
Chopina, 3 Maja, 1 Maja, ponieważ ludzie się przewracali, poobijali, nie wiem czy jakichś
złamania nie były.
Drugie pytanie powracając chyba po raz trzeci, Panie Burmistrzu odnośnie flag. Co Pan
zamierza zrobić? Może by Pan podjął decyzję w tej chwili, żeby powiedział Pan na przykład,
że zakup jest, że w szafie zostaną zamknięte i w szafie będą, ewentualnie będą stały na tej
sali.
Trzecie pytanie też było poruszona na poprzednich sesjach przeze mnie, oświetlenie ul.
Zygmunta Starego. Na ostatniej sesji były przesunięcia budżetowe ok. 2 mln. zł. i w nich
miało się znaleźć to oświetlenie. Chciałbym dowiedzieć się, co Pan Burmistrz w tej sprawie
zrobił?
I czwarte pytanie dotyczy Gimnazjum nr 1 w Lubartowie, chodzi o remont kuchni,
stołówki, łazienek i pryszniców przy sali gimnastycznej. Ja tylko przypomnę, że w kuchni
jest grzyb, pleśń i tam są robione posiłki, które później jedzą dzieci, nauczyciele i inne osoby.
Przy sali gimnastycznej prysznice, to mówiłem już na poprzednich sesjach, z jakich lat są?
Dziękuję bardzo.
BURMISTRZ
Pan radny Majcher, kwestia flag. No nie mamy jeszcze od wszystkich partnerów.
Rzeczywiście mamy dopiero tylko jedną flagę. Więc to jest jakby perspektywa. (Wypowiedź
z sali nie do odtworzenia.) No i jest naszego miasta. Ale to już jak wywieszamy, to wywieśmy
wszystkich partnerów.

Jeśli chodzi o Gimnazjum Nr 1, to jest naszą troską, żeby wyremontować, tylko trzeba mieć
na to pieniądze. Więc Pan dyrektor i tak musi uzyskać pieniądze z budżetu miasta, bo sam
przecież nie ma swoich pieniędzy. Więc nie Gimnazjum się mierzy z tym, tylko wspólnie się
mierzymy, i Państwo radni też, bo pieniądze na ten cel przeznaczają. Jakiś element tutaj taki
perspektywiczny, to jest termomodernizacja szkół z tego projektu. Więc tutaj widzimy szanse.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Następne pytanie zadał Pan radny Kazimierz Majcher. Odśnieżanie. No tak się złożyło, że w
tych dniach, o które Pan pyta, czyli 4, 5, 6, co prawda ja nie byłem obecny tutaj, byłem w
Warszawie, aczkolwiek ten sam problem dotknął również i Warszawę, ale skupmy się na
naszym mieście. Był to opad specyficzny, mokry, ciężki, niełatwy, tak powiem, do
zwalczenia. Gdy przystąpiliśmy, część chodników, czy dróg delikatnie już zostało, tak
powiem, przyklepanych, później to zamarzło. Więc automatycznie stały się te drogi śliskie.
Chciałbym jeszcze tylko dodać, że jeśli chodzi o pierwszą grupę dróg, a jest to ulica np.
Lubelska, mamy reakcję jednej godziny. Jeśli chodzi o drugą grupę ulic, to są dwie godziny. I
trzecia grupa ulic, gdzie głównie znajdują się ulice osiedlowe, mamy reakcję trzech godzin.
Również mogę powiedzieć, że za 1 km podsypywania jezdni piaskiem i solą to jest 110,
solanką 280 zł. Przedsiębiorca, który wykonuje nam tę usługę, był to jedyny przedsiębiorca,
nie jest też postawiony w stan gotowości, tak jak np. jest to w drogach powiatowych, bo
oczywiście za to trzeba zapłacić, za tą gotowość, czy jeżdżą, czy nie jeżdżą, wtedy należy im
się odpłatność za te usługi. Też był taki dzień, że w ciągu 30 minut dosłownie mżawka
opadła, szczególnie to było widoczne na kostkach brukowych, na tych nawierzchniach,
bardzo szybko zamarzła i faktycznie lodowisko się stało na tych drogach. To dosłownie w
ciągu 30 minut. Jechałem do pracy jeszcze było w miarę fajnie, a już po ósmej były sygnały
od mieszkańców, że jest tak ślisko, że trzeba podsypywać. Oczywiście zareagowaliśmy
natychmiast i były te ulice posypywane. No później oczywiście przyszła odwilż.

