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Interpelacje wnioski i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo ja
przygotowałem parę pytań. Pierwsze pytanie dotyczy budowy kanału burzowego w ul. 3 Maja.
Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od ul Parkowej do osiedli mieszkaniowych
położonych w pobliżu 3 Maja w Lubartowie. W tym roku planowe jest opracowanie dokumentacji
technicznej oraz I etapu budowy. Przeznaczone jest w budżecie miasta 1.250 tys. zł. Panie
Burmistrzu docierają do mnie niepokojące wiadomości, że realizacja tego zadania nie zostanie
wykonana w tym roku. Proszę mi powiedzieć czy jest to prawdą czy nie, bo jest to niezwykle
ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców osiedla 3 Maja i bloków położonych w pobliżu? Drugie
pytanie dotyczy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Parkowej. Docierają również
niepokojące wiadomości, tutaj myślę, że Pan Przewodniczący, bo z tego co się dowiedziałem przed
sesją, że Pan Przewodniczący tym tematem też się zajął w środkach masowego przekazu, że to
boisko ze sztuczną nawierzchnią jest wynajmowane zespołom spoza Lubartowa. W niedużej części
tylko korzystają z tego boiska miejscowe zespoły, grupy młodzieżowe. Chciałbym się dowiedzieć
na jakich zasadach właśnie są wynajmowane? Jakie są to koszty ponoszone przez te zespoły? Jakie
środki wpływają chyba do Klubu Lewart, bo nie wiem czy do Urzędu Miasta i na co są te środki
przeznaczane? Chciałbym uzyskać od pana harmonogram jak gdyby tych wynająć w przeciągu
tygodnia i w jakich to godzinach i jakie to grupy są? Szczegółowe oczywiście. Do czego zmierzam.
Szanowni Państwo teraz mamy ten obiekt oczywiście nowy, za jakiś czas ten obiekt ulegnie jakiejś
degradacji i kto z tego tytułu poniesie koszty? Czy poniosą mieszkańcy czy te zespoły, które w tej
chwili wynajmują spoza Lubartowa? Myślę, że to boisko po to zostało wykonane żeby służyło
naszym tutaj miejscowym zespołom z Lubartowa. Następne pytanie chodzi mi o modernizację
oświetlenia. Panie Burmistrzu chciałbym się dowiedzieć, bo w tym roku przewidziana jest
modernizacja oświetlenia w Lubartowie. Jest to 17 ulic nowych przypominam nieoświetlonych a 6
niedoświetlonych. Chciałbym się zapytać czy już w tej skali cokolwiek ruszyło, czy jakieś przetargi
są wykonane, co będzie robione w tym zadaniu? I jeszcze bym poprosił o tą sprawę, którą zawsze
poruszam na sesjach odnośnie ul. Zygmunta Starego jak teraz ten proces przebiega, w jakim
momencie my jesteśmy, na jakim etapie tutaj żeby to oświetlenie wykonać na tej ulicy?
Miałem zadać odnośnie przedszkola ale tutaj była dyskusja duża, tu pominę ten temat bo zostało
wiele powiedziane i dużo. Następne pytanie Panie Burmistrzu w związku z dekomunizacją i
nazewnictwem ulic w Lubartowie. Miałbym do Pana prośbę, nie wiem czy to jest formalnie, czy
nie powinien Pan tego wykonać, żeby powiadomić wszystkie, ja poruszałem to na poprzedniej sesji,
powiadomić wszystkich mieszkańców zamieszkujących te ulice o zmianie nazewnictwa. Dlaczego
o tym mówię, dlaczego ten temat powtarzam. Spotykam się w swojej pracy z wieloma osobami, że
policja sprawdzając dokumenty wymaga aktualnego adresu zamieszkania przewidziane jest to
kodeksem drogowym. Na to ma obywatel 30 dni a ustawa dekomunizacyjna mówi o tym, że
dokument może być, można posługiwać się tym dokumentem bez zmiany do jego ważności
niezależnie czy on ma miesiąc, czy on ma rok, czy ma dwa, czy trzy lata. I myślę bo niektórzy już,
docierały takie wiadomości, że policjanci właśnie wymagają tego, i myślę, że przedstawienia
takiego dokumentu, takiej informacji jakby Pan powysyłał, myślę, że to w kosztach, kosztów
dużych by Urząd nie poniósł, takie zawiadomienia rozesłać do wszystkich i powiadomić, że w
związku z ustawą dekomunizacyjna zostało zmienione nazewnictwo ulic. I ostatnia sprawa. Panie
Burmistrzu wielokrotnie mówiło się wcześniej na sesjach Rady Miasta odnośnie klimatyzacji w
kinie Lewart. Mówiono na sesji, że nie ma wykonawcy, żaden wykonawca się nie zgłasza. Jest to
prawdopodobnie ogłaszane w BIP, prawda Panie Burmistrzu? Tylko. Więc mieliśmy tutaj taka
wizytację w LOK-u z Komisji Infrastruktury, no i powiedziała Pani dyrektor o tej sprawie. Więc ja,
znałem przedsiębiorcę, który wykonuje takie prace, wykonałem telefon do tego przedsiębiorcy z

zapytaniem czy podjąłby się wykonania tego zadania, zrobienia klimatyzacji w Kinie Lewart.
Mówi: Proszę bardzo, nie ma sprawy, ale mówi wiesz mógłbyś poczytać, do BIP-u tutaj ten. Mówi
ale kto wchodzi tutaj. I powiedział mi tylko proszę mi dać specyfikację ja mogę wykonać to. Ale, że
to się odbywa na zasadzie przetargu to ja mam taką propozycję Panie Burmistrzu żeby to zadanie
zostało wykonane. Ogłosić to w prasie: w „Lubartowiaku”, „Wspólnocie Lubartowskiej”. I myślę,
że na pewno lokalni przedsiębiorcy się na pewno zgłoszą nie jeden, nie dwóch, nie trzech ale
zdecydowanie więcej na wykonanie tego zadania. Także to wszystko. Dziękuję.

