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Interpelacje i zapytania radnych
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni goście. Ja mam tak naprawdę
dwa, a może trzy pytania. Pierwsze pytanie w związku z obchodami – lecia miasta. Miałem okazję
brać udział w takiej bardzo długiej uroczystości w kinie, uroczystości wręczania nagród, notabene
bardzo długiej i wydaje mi się, że za długiej, jeśli mogę taką uwagę wnieść. Po drugie, brali w niej
udział sami praktycznie nagrodzeni tak naprawdę. Bardzo mało było gości z zewnątrz, a wydaje mi się,
że nagrody polegają na tym, że wyróżnia się jakieś osoby wobec mieszkańców, żeby ta nagroda miała
jakąś rangę. Natomiast tak naprawdę brali w niej udział sami nagrodzeni i nie wszyscy zresztą. I w
związku z tym, chciałbym tez zapytać, jakie były kryteria przyznawania tych nagród, bo ja jestem daleki
od krytykowania, że ta osoba dostał lub inna, natomiast zabrakło mi kilku znaczących nazwisk,
chociażby np. Pana Janusza Pożaka, znaną osobę w całym kraju i poza granicami. Nie będę wymieniał
już kolejnych, ale takich osób było …- czy Marek Danielkiewicz, który publikuje bardzo ważne
publikacje różnego typu. Mógłbym takich nazwisk wymieniać kilkanaście, natomiast chciałbym się
dowiedzieć, jakie kryteria, bo mam wrażenie, że nie do końca chyba te nagrody miały swój efekt. I
drugie pytanie dotyczące takiej oto sprawy. Ja wyczytałem gdzieś na portalach Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, że rusza taki program …, tzn. Ministerstwo Rozwoju przeznacza 300 mln zł.
na program Infrastruktura i Środowisko, który dotyczy zakupu elektrycznych autobusów i
trolejbusów oraz budowania stacji ładowania pojazdów elektromobilnych, w związku z
elektromobilnością. Niestety wyczytałem tam, że w tym programie wezmą udział tylko miasta, to
jest lista 122 miast, które jakby zostały zakwalifikowane do tego Programu, to są miasta według
kryteriów, które jakby utraciły swój dawny charakter przemysłowy. I sprawdziłem tą listę. Na tej
liście znajduje się m.in. Krasnystaw, m.in. Kraśnik, m.in. Biała Podlaska, a nie znajduje się
Lubartów. Chciałem zapytać, czy jakieś kroki były czynione, żebyśmy się na takiej liście znaleźli, bo ta
lista jest ściśle związana z pewnym przydziałem środków na różnego rodzaju programy, dla tzw.
średnich miast. Myślę, że warto by było zabiegać o to, żeby się znaleźć na tej liście, bo tak naprawdę
porównując nasz przemysł, który jest tutaj w okolicy Kraśnika, czy Krasnegostawu, to myślę, że
jesteśmy w dużo gorszej sytuacji. Również znajdują się miejscowości o dużo mniejszym potencjale
ludnościowym, a wiem, że głównymi kryteriami przydziału na tych listach, było również wyludnienie,
emigracja, itd. Więc, czy braliśmy w tym udział i czy jesteśmy w stanie znaleźć się na tej liście, aby
zabiegać o dodatkowe środki na infrastrukturę.

