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Interpelacje i zapytania radnych.

Radna MARIA KOZAK
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja chciałam zapytać o taką
rzecz, przy ul. Szaniawskiego planowana jest budowa parkingu, tam rośnie taki piękny stary
kasztan. Chciałam zapytać czy on ocaleje, czy po prostu będzie usunięty? Wiem, że
wcześniej kiedy planowano tam przystanek autobusowy, to było dużo lat wcześniej,
mieszkańcy protestowali w obronie tego drzewa. I druga rzecz, podsumowując 2016 rok
pojawia się kilka takich stwierdzeń, że zmniejszyło się bezrobocie, że zostało zatrudnionych
dużo osób. Zatrudnienie jedna, trzy osoby to jest tyle co i nic, natomiast naprawdę Lubartów
jest miastem sypialnią. Większość jednak mieszkańców pracuje albo za granicą, albo poza
Lubartowem i najczęściej jak jest oferta pracy to najlepiej gdyby był niepełnosprawny, to
wtedy byłoby bardzo pięknie. Ja chciałam zapytać czy jest możliwość, żeby przedstawić na
następnej sesji lub na jakiejś najbliższej sesji, ile jest zatrudnionych osób w tej strefie
ekonomicznej i przedsiębiorstwa, które powstały od 2015r.? Ile po prostu jest
zatrudnionych ludzi, ile te przedsiębiorstwa zatrudniają? Pominąć Dako bo tam jednak dużo
jest zatrudnionych. Dziękuję bardzo.
Radna MARIA KOZAK
Szanowna Rado wydaje mi się, że ten plac zabaw na Łokietka w tym roku nie był w ramach
budżetu obywatelskiego? To w ubiegłym roku wygrał i po prostu nie został zrealizowany, ale
w tym roku to nie było z budżetu obywatelskiego. Chciałam tylko tyle sprostować.

BURMISTRZ
Pani Radna Kozak, pozwolę sobie na najbliższej sesji odpowiedzieć, nie sprawdzając, jeśli
chodzi o bezrobocie i w samym Lubartowie jak również w tych terenach gospodarczych, żeby
ta informacja była najbardziej precyzyjna, więc na przyszłej sesji Pani Radnej odpowiem.(…)
I Pani Radna Kozak jakby podnosiła kwestie tego projektu z 2016r. Nie jest to rzeczywiście
budżet obywatelski 2017r. ale ujęliśmy te zadania budżetu 2016r. w budżecie 2017r. nie

uszczuplając kwoty budżetu 2017r. Łącznie je realizujemy więc można powiedzieć, że jest
realizowany budżet obywatelski w tych zadaniach, które wpisaliśmy do budżetu.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Następne pytanie zadała Pani Radna Maria Kozak dotyczy budowy parkingu przy ul.
Szaniawskiego, chodzi o troskę tego drzewa, które zwie się dorodnym kasztanem, zresztą
najpiękniejszym drzewem chyba jest w naszym mieście. Chcę uspokoić, że jak będą prace
prowadzone, na pewno będą tak prowadzone, żeby nie doszło do uszkodzenia tego drzewa,
które pięknie się reprezentuje w tej części miasta. Zresztą fajnie go natura tak stworzyła i ktoś
go w dobrym miejscu tak powiem posadził, że to miejsce po prostu mu sprzyja.

