PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 Z XXXI SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 21
GRUDNIA 2017 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA LUBARTÓW UL. JANA
PAWŁA II 12
Interpelacje i zapytania radnych

Radna EWA GRABEK
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Goście. Panie
Burmistrzu ja mam trzy pytania do Pana. Problem, który poruszałam już wielokrotnie. Przy
wjeździe na ulicę Polesie, na osiedlu Kopernika B, ciągle tworzy się kałuża. W tej chwili
będzie ona zamarzała, śnieg będzie topniał i będzie bardzo niebezpiecznie. Nie może być tak,
że lodowisko jest na skrzyżowaniu, jest to bardzo niebezpieczne. Proszę powiedzieć mi,
również pytam, Pana Burmistrza Szumca, kiedy będzie oczyszczona ta studzienka? Bo z tego,
co jest mi wiadomo, jakichś informacji zaczerpnęłam, to należy tę studzienkę oczyścić. To
będzie koszt nie tak bardzo wysoki, rzędu kilku tysięcy złotych. Nie pamiętam, kiedy ta
studzienka była oczyszczana. Przez wiele lat na pewno nie. Przy ulicy Polesie. Tworzy się
duża kałuża, która w tej chwili będzie zamarzała i należy jak najszybciej ten problem
zlikwidować. Ja poruszałam już wielokrotnie ten temat, ale niestety nie zostało to zrobione.
Drugie mam pytanie na temat… Ponieważ ulica Generała Andersa, osiedle Kopernika B
nie znalazło się w projekcie, jeżeli chodzi o budżet na lata 2018, chciałam zapytać kiedy
będzie budowana ta ulica i na jakim etapie jesteśmy, czy zostały wykupione wszystkie
działki? Bo jakoś nie mogę tej informacji uzyskać. Kolejna sprawa proszę Państwa, trzecia.
W dniu dzisiejszym podjeżdżałam do Urzędu Skarbowego przy ulicy Mickiewicza i mamy
obok trawnik, naprzeciwko apteki, z boku Urzędu Skarbowego. Proszę Państwa samochody
parkują na tym trawniku, ponieważ nie ma gdzie zaparkować. Ja też się zastanawiałam, czy
na trawniku nie zaparkować. Nie po to mówię Panu Burmistrzowi o tym problemie, żeby
karać te osoby, ale po to, żeby się zastanowić, czy nie należałoby zmienić to miejsce, czyli ten
trawnik na parking. Brakuje parkingów w naszym mieście. Naprawdę to nie tylko dziś
zauważyłam, że tak się dzieje. W tamtym miejscu nie mamy gdzie zaparkować. Myślę, że
zmieściłoby się tam 20, może więcej samochodów. Można by było ten plac przebudować na
parking. I to jest moja trzecia interpelacja. Dziękuję bardzo.

