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Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni mieszkańcy Lubartowa. Chciałem dopytać o kilka
tematów. Pierwsze zapytanie dotyczy pytania, na które niestety nie otrzymałem odpowiedzi na
poprzedniej sesji, nie otrzymałem również żadnej odpowiedzi pisemnej. Sprawdzałem na stronie
internetowej i nie ma również żadnej wysłanej do mnie korespondencji, a mianowicie pytanie dotyczące
termomodernizacji obiektów szkolnych. Ponieważ na poprzedniej sesji pytałem o te przetargi,
które zostały częściowo rozstrzygnięte, częściowo nie zostały rozstrzygnięte, wówczas przytaczałem
również informację, którą przekazał chyba Pan Burmistrz Szumiec we „Wspólnocie”, że będą
ponowione te postępowania przetargowe na kilka placówek oświatowych, w tym m.in. szkoły Podst. Nr
3. Pamiętajmy, tam zostały przekroczone oferty o 60% w stosunku do tego, co założyło miasto, że
wydali. Wówczas zadałem pytanie, czy zostaną powtórzone te oferty, czy też nie zostaną oraz jakie będą
konsekwencje nierozstrzygnięcia tych postepowań oraz nieprzeprowadzenia tych postepowań i
zrezygnowania zupełnie z termomodernizacji tych obiektów szkolnych? A mianowicie konsekwencje
finansowe dla miasta? Czy w takim przypadku nie będzie możliwe zrealizowanie projektu, który miasto
napisało w ramach działania 5.2 i skorzystało z tych funduszy zewnętrznych, ponieważ nie zostaną
osiągnięte wskaźniki. A jeżeli planowane są postępowania przetargowe, to chciałbym się dopytać, jak
zmniejszyło się na tym poziomie dofinansowanie do poszczególnych placówek? Bo to można już
obliczyć, bo stosunek kwoty, która w postępowaniu przetargowym i Pan Burmistrz postanowił razem z
Burmistrzem Szumcem, że …, bo tam widnieją dwa podpisy. W części postępowania widnieją podpisy
Pana Burmistrza Szumca, a w części postępowania widnieją podpisy Pana Burmistrza Bodziackiego.
Dlatego pytam o to pytanie. We „Wspólnocie” wyczytałem, że Burmistrz Szumiec tak naprawdę nie za
dużo tutaj może zrobić, więc chyba Pan Burmistrz powinien mi odpowiedzieć na to pytanie, a
mianowicie, – jeżeli wiemy, że postępowanie przetargowe jest kwota w stosunku do tej, która miasto
szacowało, że wyłoży przekroczone o 45%, to jak wygląda wskaźnik dofinansowania dla takiej
placówki w oparciu o …, podejrzewam już poprawione kosztorysy, ponieważ Państwo sami już
szacujecie, jak radykalnie uciekły fundusze strukturalne, jeżeli chodzi już o te przetargi rozstrzygnięte?
Druga rzecz, jest rzeczą o wiele istotniejszą i tutaj pozwolę sobie nieco dłużej zabrać głos, ponieważ
chciałem dopytać się Pana Burmistrza, no nie ma niestety Pana Burmistrza Szumca, ale tak jak już
mówiłem, we „Wspólnocie ” wyczytałem, że to jednak chybna Pan Burmistrz tutaj głównie kreuje tutaj
tą politykę miejską, więc chciałem się zapytać o MOSiR. A mianowicie, chciałem zapytać o taką
rzecz – 28 maja 2018 roku, Pan Dyrektor Sysa powiadomił nas na swojej stronie internetowej, że
zostały otwarte oferty na boisko to drugie, które miało być realizowane przy ul. Parkowej. I
okazało się, że oferty, które zostały przedłożone przez dwa przedsiębiorstwa – jedno z Dąbrowy
Górniczej, drugie z Warszawy, zresztą to z Warszawy po raz drugi już startuje w tym samym
postępowaniu przetargowym. Jedno opiewało na 4 mln 980 tyś 270 zł., a drugie na 5 mln 828 tyś 937 zł.
Jestem radnym Rady tego miasta, również członkiem Komisji Budżetowej i chciałem się zapytać Panie
Burmistrzu, o taką oto rzecz. Z tego, co pamiętam, jako radni zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie
w budżecie miasta kwotę 3 mln 500 tyś zł. Dodatkowo 100 tyś zł. z Komisji Alkoholowej również
miało powędrować na to przedsięwzięcie. Prześledziłem wszystkie zarządzenia, które Pan Burmistrz
wydał w tzw. międzyczasie, jak i również dziś uważnie się wsłuchałem w sprawozdanie Pana
Burmistrza i nie dowiedziałem się z tych sprawozdań, aby Pan Burmistrz dokonał jakichkolwiek
indywidulanie zmian, albo wydał jakiekolwiek pełnomocnictwa Panu Dyrektorowi, aby Pan Dyrektor

na ten cel przeznaczył 4 mln 500 tyś zł. A mianowicie zapisane jest w tej ofercie, że bezpośrednio przed
otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wysokości 4, 5 mln zł. Jestem trochę zdziwiony taką informacją, bowiem budżet został przegłosowany
w grudniu, od tamtego czasu nie przypominam sobie żadnej nowelizacji, która by dotyczyła tym
bardziej jeszcze MOSiR-u, natomiast zajrzałem również do Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji i wyczytałem w §9, że Pan Dyrektor ma wykonywać uchwały Rady Miasta i
Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubartów. No, to założenie, że ktoś zamierza 1 mln zł., no 900 tyś zł.
wydać więcej niż zgodziła się na to Rada Miasta, a nie wyczytałem, żeby Pan Burmistrz wyraził na to
zgodę, no jest dalece odbiegające od tego, do czego Pan Dyrektor MOSiR-u miał uprawnienia.
Powszechnie się sądzi i takie informacje są przekazywane, że to jest bezpośrednio taka osoba najbliżej
podległa i odpowiadająca przed Panem Wiceburmistrzem Szumcem. No, ale jeżeli słyszę, że to Pan za
wszystko odpowiada, a druga strona tak naprawdę nie poczuwa się do tych obowiązków, to chciałem się
zapytać również o kolejna rzecz. Ponieważ w Statucie tego MOSiR-u zapisano, wprost, że mienie
ośrodka jest mieniem komunalnym należącym do Miasta Lubartów. Skoro jest tez należącym do Miasta
Lubartów, to chciałem się zapytać, czy ktoś również wyraził zgodę z władz miasta, czy to Pan Burmistrz,
czy może Zastępca Burmistrza, aby to mienie komunalne, nasze miejskie budowane, jak rozumiem z
budżetu miasta, również było budowane, co najmniej o 1 mln zł. więcej niż do tej pory. W §6 tego
samego Statutu zapisane jest, że Pan Dyrektor, musiał opracować i realizować plany finansowe i później
dysponować środkami finansowymi w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa. Więc chciałem się
zapytać, czy w międzyczasie Pan Dyrektor przedłożył Panu lub Panu Burmistrzowi Szumcowi jakieś
nowe opracowanie. Chce zmienić ten plan finansowy. Panowie wyrazili na to zgodę, ale jednocześnie
chciałem się zapytać w oparciu, o co był budowany budżet MOSiR-u w grudniu zeszłego roku. Czy
takowe opracowanie zostało Panu burmistrzowi przedłożone i te kwoty, które się znalazły w naszym
budżecie dot. MOSiR-u z czym były związane. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że wprost jest
napisane dla odmiany w §8 Statutu MOSiR-u, że działalność ośrodka jest finansowana z budżetu Miasta
Lubartów. Ośrodek realizuje wydatki poprzez budżet Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do
budżetu miasta. Więc chciałem się zapytać, bo być może jest sytuacja taka, że MOSiR rozliczył już
poprzedni obiekt, może spłynęło tam chyba 450 tyś zł. miało spłynąć z poprzedniego obiektu. Być może
coś było jeszcze jakieś dodatkowe przychody, ale ja nie widzę również tych środków i nie widziałem i
nie widzę w dzisiejszym dokumencie, który został przedłożony Radzie Miasta, aby w związku z
działalnością MOSiR-u jakieś przychody pojawiły się radykalne rzędu 1 mln zł. Poza tym, no Panie
Burmistrzu, w § 9 wprost zapisano, że nadzór merytoryczny nad ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta
Lubartów. Więc chciałem się zapytać, ponieważ Panie Burmistrzu jest sytuacja taka, że zgodnie z
odrębnymi dokumentami, a m.in. orzeczeniem głównej Komisji orzekającej w sprawie naruszenia
dyscypliny i finansów publicznych, no taka sytuacja podpada już naprawdę pod mocną kontrolę oraz
przypomnę, że w takich przypadkach inni szefowie, innych jednostek, w innych miastach są bardzo
radykalnie traktowani przez tą instytucje, jak również przez bezpośrednie osoby, które sprawują nadzór
nad tymi osobami. Więc chciałem się zapytać, czy Burmistrzowi Miasta Lubartów jest to wiadome,
dlaczego tak się wydarzyło, kto wydał na to zgodę i jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec
osób, które pozwoliły na dokonanie takich oto …, wykonały takie decyzje. Kolejna rzecz, to chciałem
się zapytać o realizację budżetu obywatelskiego, bowiem jest sytuacja taka, że zostały zapisane
określone kwoty w budżecie miasta, tutaj widzimy Pan Dyrektor Sysa swobodną ręką zwiększa wydatki
o 1 mln zł. Nie mamy na to żadnych dokumentów, które by nam potwierdzały, że miał do tego
uprawnienia, a z drugiej strony pamiętamy, jak mocno opierał się i Pan Burmistrz i część radnych, jeżeli
chodzi o zwiększenie o 100 tyś zł, środków chociażby na realizacje Budżetu Obywatelskiego, nie
jeszcze z tego roku, ale z zeszłego roku. Tutaj mówię o … boisku znajdujące się przy Batalionów
Chłopskich. Dzisiaj również przy odrębnym punkcie będę omawiał bardzo szeroko to, co wyczytałem w
tej noweli, która zaproponowała Pani Skarbnik razem z Panem Burmistrzem, ale tam również nie widzę,

aby tak ochoczo, jak w przypadku tego obiektu przy Parkowej zasilano jednak inne przedsięwzięcia,
które w końcu zostały przegłosowane przez mieszkańców, a nie w jakiś sposób są tworzone w taki, że
nie do końca rozumiemy skąd te kwoty się znajdują. Jak i również chciałem się zapytać o to, co się
dzieje z budżetem obywatelskim, jeżeli chodzi o to ostatnie głosowanie, ponieważ w ramach tego
budżetu obywatelskiego przeszły trzy projekty, na stronie Urzędu Miasta nie widnieje ani jedno
postępowanie przetargowe dotyczące dokumentacji technicznej. I tutaj również któryś z radnych
zadawał takie pytanie. No, jeżeli jest sytuacja taka, że mamy czerwiec, a za trzy, może cztery miesiące
będą wybory samorządowe, to obawiam się, że te inwestycje, które zostały nogami mieszkańców
wychodzone, nie będą realizowane. Kolejna rzecz, to chciałem się zapytać o wycenę działki
znajdującej się za blokiem Cicha 9. Tych działek, których miasto wyraziło chęć, aby zamienić się
za działkę znajdującą się przy ul. Krzywe Koło. Czy zostały zlecone już jakieś wyceny, czy też nie
zostały te wyceny zlecone, kiedy można się spodziewać, że ta sprawa ujrzy finał, tak, aby można
było dokonać tych działek, jeżeli chodzi o uregulowanie sprawy pawilonu Lewartu. I kolejną
rzeczą, to już mam taka prośbę, bowiem Pan Burmistrz przedłożył kolejne uchwały, które zapisał w
propozycji kolejnego porządku obrad na najbliższą sesje Rady Miasta. Niestety Pan Burmistrz nie
znalazł tam po raz kolejny miejsca dla uchwały dotyczącej zmiany Statutu Miasta Lubartów.
Wielokrotnie o tym mówiliśmy na sesji Rady Miasta, że należy tego dokonać. Nie chcę być oskarżony o
to, że będę dzwonił do pracowników Urzędu Miasta z Biura Rady Miasta i mówił, aby jakaś uchwała
została przygotowana, dlatego mam gorącą prośbę w imieniu myślę i Jana Ścisła i Pana Andrzeja
Zielińskiego, bo już rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, że tego brakowało, aby takowa uchwała
została przygotowana przez pracowników Urzędu Miasta, przez Pana mecenasa zaopiniowana, abyśmy
takową Komisje mogli powołać na sesji, która będzie zapewne albo 24 albo 26 czerwca.

