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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JERZY TRACZ
Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, obecne media i nasz jedyny
przedstawiciel naszego miasta. Mój pobyt przy mównicy będzie około trzech i pół minuty. Szanowny
Panie Burmistrzu mam do Pana pięć zapytań i interpelacji. Pierwsze: zbliżają się wakacje. Tak, więc,
jakie instytucje będą w tym okresie intensywnie pracować zabezpieczając czas wolny naszym
mieszkańcom? Czy została przeprowadzona sonda społeczna, czy ankietyzacja, jakie są oczekiwania
dzieci i młodzieży oraz dorosłych na zagospodarowanie letniego wolnego czasu w tym roku? Drugie:
mamy 22 czerwiec 2017 roku. W przyszłym roku kończy się kolejna kadencja Rady Miasta. Dlaczego
zabrakło dobrej woli wielu osób, aby doszło do sfinalizowania bardzo ważnej sprawy – pawilonu
sportowego przy ul. Krzywe Koło 34a? Już przez cztery kadencje RM, mieszkańcy miasta – w tym
członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej, tak intensywnie użytkujący pawilon, liczą na pozytywne
uregulowanie sprawy tego obiektu. Problem ten jest cyklicznie ponawiany przez sekcje sportowe
mające swoje zajęcia w tym obiekcie, radnych, sportowców oraz mieszkańców. Czy w końcu dojdzie
do decyzji powziętej ponad podziałami i zostanie zawarta umowa? Niechaj będzie zaniechany
partykularny interes wielu osób, a postawienie na współpracę i rozsądny kompromis oraz dbanie o
rozwój miasta i dobro jego mieszkańców. Natomiast mieszkańcy oczekują od nas rozsądku, mądrości,
odpowiedzialności i dobrej woli w pozytywnym rozwiązaniu tego problemu. Trzecie: dlaczego nie
są systematycznie odpiaszczane i sprzątane ulice w naszym mieście? Zalegający piach przy
krawężnikach jezdni utrudnia jazdę rowerem, a przy tak bardzo dużym ruchu pojazdów i podmuchach
wiatru powoduje duże zapylenie powietrza, które wszyscy wdychamy, jak również wnika do naszych
mieszkań i innych obiektów. Cztery: kiedy nastąpi oczyszczenie, wykoszenie oraz pogłębienie rowów
burzowo-melioracyjnych biegnących od ul. Pradnik przez środek ogródków działkowych, ul.
Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Parkowa, aż do rzeki Wieprz? Ww. prace będą utrzymywać ich
drożność. Bardzo duża ilość piachu, która systematycznie zamula rowy pochodzi z ulic miejskich i
osiedli, które nie są sprzątane zgodnie z ich potrzebami. Niedrożność przedmiotowych rowów
przyczynia się do podtapiania i zalewania działek ogrodniczych. Informuję, iż w ubiegłym roku nie
były przeprowadzane żadne prace. Kolejne pytanie: kiedy nastąpi wycięcie uschłych drzew – topoli
rosnących na terenie amfiteatru zlokalizowanego przy ul. Parkowej? Obecny stan starych, suchych
drzew zagraża bezpieczeństwu ludzi biorących udział w imprezach organizowanych na terenie
amfiteatru oraz osób przechodzących z tyłu ogrodzenia oraz ul. Parkową. Widzę bardzo pilną

potrzebę wycięcia tych drzew. Załącznik również przedstawiłem, szkic sytuacyjny amfiteatru i te dwa
drzewa nieszczęsne, które są suche. I na tym bym zakończył. Dziękuje bardzo.
BURMISTRZ MIASTA
Pan radny Tracz podniósł pięć kwestii, jeśli chodzi o okres wakacyjny. Proszę Państwa, ja nie potrafię
powiedzieć w tej chwili Panu radnemu, jeszcze może po zasięgnięciu opinii od dyrektorów szkół
Pana poinformuję. Natomiast nasze główne jak gdyby miejsce wydarzeń w czasie wakacji, to jest
Lubartowski Ośrodek Kultury. W dzisiejszym „Lubartowiaku” jest pierwszy okres wakacyjny
pokazany w wydarzeniach, będzie to się powtarzać w kolejnych, więc zajęcie czasu dla mieszkańców
jest proponowane i będzie się działo. Natomiast jeśli chodzi o placówki oświatowe, to przekażę
informacje Panu radnemu w odrębnym kroku. Kwestia pawilonu to już na tym spotkaniu mówiliśmy.
Ja chciałbym tylko jedną kwestię powiedzieć, że postanowiliśmy, bo chcąc nabywać tą nieruchomość,
bo słusznie jest tutaj podnoszone, że mamy 200 tys. w budżecie na tę inwestycję. To jedno. A drugie
– wraz ze swoimi służbami nie zgadzamy się z wyceną opiewającą na prawie 2 mln zł 930 m2. Więc
zleciłem dokonanie wyceny. Jeśli uzyskamy, będę występował do Pana Prezesa Spółdzielni

w tej

kwestii i będziemy Państwa informować.
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie Pan radny Jerzy Tracz. Pan Burmistrz już odpowiedział na dwa. Zostało mi na trzy.
Dlaczego nie są systematycznie odpiaszczane i sprzątane ulice w naszym mieście. No faktycznie być
może w niektórych miejscach, ale na pewno nie na głównej ulicy, bo tutaj pracuje nasza z PGK-u
zamiatarka i nawet teraz po Bożym Ciele już też było, przed Bożym Ciałem i po Bożym Ciele,
zamiatane, więc na pewno na głównej ulicy, jak i Cichej, 1 Maja nie zalega ten piach, na bocznych
ulicach być może. Ale też muszę Państwu powiedzieć już w kontekście też budżetu, tak naprawdę to
nie mamy już na mechaniczne zamiatanie i musimy się ratować tymi ludźmi, których mamy. Też chcę
powiedzieć, że w dniu dzisiejszym ulica Strefowa została przez PGK, tak powiem, na poczet jakichś
przyszłych pieniążków, które się pojawią, zamieciona. No bo trudno, żeby miotłą i łopatami, tak
powiem. Po prostu tak jak mówię tych pieniążków …, oszczędzamy na tym budżecie jak możemy,
ale jak widzicie Państwo, nie zawsze to się opłaci, aczkolwiek uważam, że sytuacja, jeśli chodzi o
ulice i czystość tych ulic, jeśli o jezdnie chodzi, nie jest najgorsza. Gorzej jest z koszami na śmiecie.
Też próbujemy, szczególnie jeśli chodzi o centrum rozwiązać ten problem. Dzisiaj też już podpisałem
zlecenie na zakupienie dodatkowych ośmiu koszy. Zobaczymy jak ten problem uda nam się
rozwiązać.

Następne pytanie dotyczy oczyszczania rowów burzowo-melioracyjnych, zarówno przy Pradniku,
jak i przy ulicy Kościuszki, jak i Parkowej. Jeśli chodzi o Pradnik, tak jak już informowaliśmy na
wcześniejszej którejś sesji, że mamy środki, które zostały nam przekazane ze Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej, wykorzystamy te środki na ten rów i oczyszczenie. W dniu 1 czerwca
złożyliśmy do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie tych prac.
Także myślę, że lada dzień to zezwolenie się pojawi i będziemy mogli przystąpić już zarówno do
projektu, tak powiem, uporządkowania tych spraw. Jeśli chodzi o Kościuszki i Parkową, mamy już
rozstrzygnięte zapytania, wiemy, że jedna z firm wykona nam oczyszczanie tych rowów.
Rozmawiałem już również z Panem Prezesem ogródków działkowych. Więc myślę, że gdzieś w
miesiącu, do końca lipca te prace zostaną podjęte. Kiedy nastąpi wycięcie obumarłych drzew, jeśli
chodzi o amfiteatr. Zlustrujemy ten teren, zapewne wystąpimy o odpowiednie zezwolenia i jeśli one
zagrażają bezpieczeństwu zarówno użytkownikom, jak i przechodniom. Podejmiemy te działania.

