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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Przewodniczący, Drodzy zebrani, ja mam pytania do Pana Burmistrza. Oba są nawiązaniem
do moich wcześniejszych pytań z poprzedniej sesji, ale wydaje mi się, że nie dostałem na nie
odpowiedniej odpowiedzi, więc jedno z tych pytań zmodyfikuję. Chodzi mi o rady nadzorcze spółek
komunalnych, które funkcjonują w naszym mieście, tzn. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Funkcjonują tam rady nadzorcze, które
reprezentują Pana Burmistrza. Chciałem zapytać, zatem, jak często Pan korzysta z ich rady i jak
często Pan przekazuje im dyrektywy odnośnie polityki prowadzonej wewnątrz tych spółek. To jest
jedno pytanie. I drugie – czy mógłby Pan się zastanowić nad likwidacją tych ciał, ponieważ
obydwa te ciała są niewidzialne przez nas, jako Rada Miasta. To z natury rzeczy w ogóle ich nie
widzimy ich działalności, natomiast widzimy efekty finansowe, tzn. to są wysokopłatni ludzie, a
ponieważ nie wiemy, jakie są rezultaty ich pracy i widzimy, że są to nie fachowcy związani z tą branżą.
W PGK-u są to politycy nawet zewnątrz naszego samorządu – przypominam, że w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej, jednym z członków Rady Nadzorczej jest Pan Waldemar Jezior, czy może
inne imię – radny Rady Miasta Lublin, jest też radny powiatowy z terenu powiatu niezwiązany z gminą
i nie są to ludzie związani z branżą, którą się zajmuje ta spółka, to moim zdaniem ich Rady mogą być
daleko odbiegające od oczekiwań właściciela, którym w jakimś stopniu i ja się czuję. Dlatego
chciałbym, żeby Pan rozważył, bo są to wysokopłatni ludzie i ich sprawozdania finansowe,
oświadczenia majątkowe widać w internecie, zwłaszcza, jeśli są radnymi, to widać, że są to duże
pieniądze, które maja jednak wpływ na działalność firmy. A ponieważ nie widzimy rezultatu ich porad i
jaki to ma wpływ np. na stawki, na działalność tych spółek, to wydaje mi się, że można by się
zastanowić, czy w ogóle są potrzebni z punktu widzenia ekonomicznego. Podobnie zresztą jest w PEC-u,
gdzie też ludzie, którzy tam pracują w Radzie Nadzorczej też są wysokopłatni, co wynika z oświadczeń
majątkowych, ale nie są związani z branżą, którą się zajmuje PEC. I w związku z tym, ich porady też
mogą być wątpliwej, jakości, ale zaznaczam, to Pan tutaj decyduje i Pan ich widzi. Być może czegoś nie
widzę, albo coś przeoczyłem. Dlatego chciałbym Pana prosić, żeby Pan się zastanowił, czy
koniecznością funkcjonowania tych rad zwłaszcza, że nie ma takiego obowiązku. Prawnie Rada
Nadzorcza i tu i tu nie jest potrzebna z punktu widzenia prawnego. I drugie pytanie to chodzi mi – ja
kiedyś tez zadawałem na wcześniejszej radzie. Chciałem jakichś informacji odnośnie
funkcjonowania tej Lubartowskiej strefy przemysłowej. Do dzisiaj nie mamy informacji. Ten teren
był chyba około 20 ha, czy 10ha. Tam się rozwija, jak widzę budownictwo, przeważnie są to budowle,
czy budynki anonimowe. Nie ma tablic, co to za przedsiębiorstwo, więc chciałbym się dowiedzieć, czy
my już widzimy oprócz obniżek podatków, czy zwolnień z podatków, czy my widzimy już z punktu
widzenia miasta, jakieś pozytywny wpływ dla miasta, dla budżetu miejskiego i dla społeczności
lokalnej. Czy widać jakieś relacje między nami i czy te relacje da się opisać w jakiś liczbowy sposób?

