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Interpelacje i zapytania radnych

Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie radni, Szanowni Państwo. Ja
przygotowałem, dzisiaj pięć pytań do Pana burmistrza. Jedno pytanie to to, które zadałem
wcześniej, chyba dwie sesje wcześniej odnośnie oświetlenia ulic miasta Lubartowa. Nie
wiem, czy Państwo wiecie, bo media już podały to do wiadomości wcześniej, a my nie
mieliśmy możliwości wypowiedzenia się na poprzedniej sesji, czy Państwo wiecie, ile jest
ulic w mieście nieoświetlonych? Nie. To ja powiem, bo Pan Burmistrz odpowiedział na
piśmie, bo prawdopodobnie w tej sesji też Pan Burmistrz nie mógł sprecyzować dokładnie
ilości ulic, bo na pewno takiej wiedzy nie miał, dlatego dostałem tą odpowiedź na piśmie. Jest
tych ulic 17. I 6 ulic jest proszę Państwa niedoświetlonych. Mnie się wydaje, że to w
dzisiejszych czasach, w dzisiejszej dobie, to jest naprawdę coś złego, coś niedobrego, że w
Lubartowie ulice są niedoświetlone. Panie Burmistrz, wioski są oświetlone, ulice. Zadaje
pytanie, co Pan w tej sprawie zamierza zrobić? Następne pytanie, zwracam się do Pana
Burmistrza, jak i do Przewodniczącego Rady przy okazji. Czy Pan wie, co to jest Program
OSA? Są to Otwarte Strefy Aktywności proponowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Jest to Program, który przewiduje strefy, a w tych strefach mają być siłownie, będą to
siłownie plenerowe, sprawnościowe place zabaw, strefy relaksu od juniora do seniora.
Ministerstwo przewiduje na ten cel 100 mln zł. i wybudowanie tych stref 3 tysiące zł.
Dofinansowanie z Ministerstwa dla gmin to będzie 50 tyś., dla gmin uboższych to będzie 70%
budowy tych stref, tzn., które są za 50 tyś. i za 100 tyś., bo są dwa warianty. I chciałbym
zapytać się Pana Burmistrza, czy będzie Pan się starał o takie fundusze, bo zapotrzebowanie,
jak wiemy z Budżetu Obywatelskiego, były na takie właśnie strefy. Następną sprawą to jest w
ramach rewitalizacji Miasta Lubartów wybudowanie kanału burzowego na osiedlu 3 Maja.
Jak się dowiedziałem ostatnio, ten kanał burzowy może będzie zrealizowany po 2021 roku.
Pytanie, – dlaczego tak późno i dlaczego ten termin został tak przesunięty, chociaż miał ten
kanał być budowany od zaraz, na przestrzeni lat oczywiście. Następnym moim pytaniem są
obiekty sportowe przy ul. Parkowej. Na pewno padną tutaj jeszcze inne pytania, ale ja
chciałem zadać tylko pytanie, jaki jest procent wykonalności w ogóle prac na dzień dzisiejszy,
jakie to są kwoty, jakie kwoty Pan przewiduje do wydania do końca roku, a resztę to myślę,
że inni radni zajmą też w tej sprawie głos. I ostatnią sprawą, jest temat, który już poruszałem

wielokrotnie na sesjach Rady Miasta, odnośnie Szkoły Podstawowej Nr 1. Te nieszczęsne
łazienki przy sali gimnastycznej i oczywiście stołówka i kuchnia. Ja sobie nie wyobrażam,
żeby na kuchni, gdzie panuje grzyb, 7 żeby posiłki były tam przygotowywane, bo codziennie
Ci konsumenci korzystający z tej stołówki mają porcję z grzybami! Mają z grzybami –
oczywiście… I prysznice te. Chyba widocznie …, nie wiem, czy Pan nie pokazuje, może
Dyrektor nie pokazuje, ale prysznice są naprawdę z opłakanym stanie. Tam nie ma nic, tam
jest jakiś skład, jakiś „lamus” zrobiony z tego, a to powinno służyć dzieciom, żeby się
wykapały i umyły. I właśnie może Sanepid usłyszy to i zainteresuje się tą sprawą i potraktuje
tą sprawę bardzo poważnie, bo to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Tym bardziej dziwi
mnie Panie Burmistrzu jeszcze jedna rzecz. Jak ja zadałem to pierwszy raz pytanie, Pan mi
mówił, że pozyska Pan fundusze, jak będzie przekształcenie szkół na szkoły podstawowe.
Było tak, można do stenogramów sesji dotrzeć, że będą te fundusze, że będzie się Pan starał o
te fundusze. Z tego, co jest mi wiadomo, nie starał się Pan. Następnym razem, jak zapytałem,
to Pan powiedział, że jak będzie termomodernizacja. Nie wiem, kiedy to nastąpi, kiedy to
będzie. Po prostu, z tego, co mi jest wiadomo niektóre samorządy wystąpiły do rządu o takie
fundusze i w tej chwili albo już odzyskały, albo już odzyskują. Jakaś bierność, przepraszam,
ale jest jakaś bierność Panie Burmistrzu z Pana strony tutaj w tym temacie.
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że ten Program OSA rusza od 2018 roku. Wnioski należy
składać bezpośrednio do Ministerstwa w formie uproszczonej. Ale zapomniałem o jednej,
dosyć ciekawej sprawie, że Ministerstwo również w 2018 roku przewiduje dofinansowanie do
różnych obiektów sportowych i modernizacji. Przekroczy to kwotę 0,5 mld zł. Na hale,
stadiony, baseny i małe boiska jest przeznaczone około 516 mln zł. Łącznie na przestrzeni
czterech lat, będzie to kwota dofinansowania na poziomie 1,8 mld zł. W sumie 5,5 tysiąca
obiektów, w tym właśnie trzy tysiące otwartych stref aktywności. Czy Pan Burmistrz o takiej
informacji wie? Także to jest moje pytanie.

