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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Zebrani chciałbym w sposób bezrefleksyjny
zgłosić trzy pytania. Będzie to prawdopodobnie grupa pytań. Chciałbym zaproponować może
taki scenariusz, że zadam pytanie i krótko uzasadnię o co mi w tym pytaniu chodzi, gdyby
były jakieś wątpliwości, bo sądzę, że z samej treści wątpliwości nie powinno być. Jeśli chodzi
o pierwsze pytanie, to chciałem się zapytać Pana Burmistrza czy władze miasta przewidują
jakąś zmianę w planie organizacji ruchu drogowego w okręgu wyborczym nr 19 i 20? Chodzi
o ulicę Szkolną i Popiełuszki. Otóż chcę przypomnieć, że obie te dzielnice skupiające około 2
tys. ludzi są oznakowane znakiem D40 - strefa zamieszkania. W tej strefie zamieszkania
prędkość dozwolona wynosi do 20 km. Czyli proszę zauważyć całkiem nowoczesna i dobra
jak na Lubartów ulica Popiełuszki, która zachęca do szybkiej jazdy, od początku do końca
można tam się poruszać z prędkością do 20 km. Tam rowery szybciej jeżdżą. Więc aż się
prosi o zainstalowanie tam zwalniających progów, czy jak inni mówią śpiących sierżantów i
to niemetalowych czy stalowych, ale takich wykonanych z cegły, z prawdziwego zdarzenia.
W tej sprawie zwracali się do mnie mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy mają małe dzieci, które
się bawią na tej ulicy i są zagrożone w każdej chwili zbyt szybkim ruchem. Jeszcze gorsze
skutki z tej dotychczasowej organizacji ruchu to są takie, powtarzam, dla okręgu nr 19 i 20, tj.
to, że ten znak zakazuje zatrzymywania się na całej szerokości jezdni, a przypominam, że na
ulicy Szkolnej wzdłuż ogrodzenia Szkoły nr 3 parkują nieustannie samochody. Jest to
niezgodne z prawem. Tak samo na ulicy Popiełuszki od Szkolnej do skrzyżowania
Licińskiego też samochody parkują nie tylko w miejscach do tego przeznaczonych, ale na
szerokości jezdni. Jest to niezgodne z prawem i w zasadzie każdego dnia dziesiątki ludzi
powinno dostać mandaty za nielegalne parkowanie. Tak się nie dzieje, natomiast mandaty być
może dostają ci, którzy poruszają się lewą stroną, czyli uskuteczniają siłą rzeczy ruch
lewostronny. Ja nie zachęcam organów ścigania, które nawet są na tej sali, żeby od razu
jechać tam i wystawiać ludziom mandaty, bo prawdopodobnie nie mają wyjścia, ci ludzie nie
mają gdzie zaparkować. Niemniej do czasu zbudowania jakiegoś parkingu, czy dania im
alternatywy, żeby mogli te samochody postawić w innym miejscu, to są trzy rozwiązania do
wykonania. Rozwiązanie nr 1 to zdjąć te tablice D40, ale byłoby to przyznanie się do własnej
klęski, do błędu. Po co stawiano te tablice ileś lat? Żeby teraz je zdjąć? To znaczy, że władze
się myliły od kilku lat. Tak chyba nie powinno być? Drugie rozwiązanie jest to takie, żeby
właśnie wysłać i Straż Miejską i Policję, żeby mandatowała. Też rozwiązanie złe i raczej nie
sugeruję. Trzecie rozwiązanie jest takie, żeby ustalić na tych ulicach ruch jednokierunkowy,
no niestety, bo takie są skutki, i dopuścić parkowanie w tych miejscach, w których teraz
samochody stoją, wykonując jakieś zapasowe czy tymczasowe miejsce do parkowania dla
tych samochodów, dając im jakąś alternatywę. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy
kwestii czy w mieście, czy w ratuszu, czy w Urzędzie Miasta jest jakaś instrukcja, na
podstawie której opracowuje się zasady prawa miejscowego, czy zarządzeń Burmistrza?
Mówię to na przykładzie zarządzenia z 31 stycznia 2013r. nr VI/379/13. Tym zarządzeniem
Pan Burmistrz wprowadził regulamin organizacyjny miasta. W tym regulaminie, moim
zdaniem, aż roi się od błędów zarówno merytorycznych, jak i formalnych. Na przykład takim
błędem … Jest to o tyle istotne, bo w końcu ten regulamin i zarządzenia Pana Burmistrza, jak
i prawo miejscowe jest drukowane, jest opublikowane na stronie internetowej po to, żeby
mieszkańcy mogli z niego proszę Państwa korzystać. I korzystają. Między innymi ja jako
młody, nowy radny chciałem się zapoznać z organizacją pracy Urzędu i zauważyłem właśnie,

że za bardzo wiele nie mogę się z tego dokumentu dowiedzieć. Mianowicie tak. Są tam dwa
rozdziały czwarte rzymskie. Nie wiadomo, który jest ważny. Po paragrafie 16, jak i po 21,
powtarzam, są dwa rozdziały czwarte. Druga rzecz. Uważam, że w tym regulaminie
organizacyjnym, niezgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, dopuszczono do tego, że Pan
Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu również
Skarbnikowi. Otóż ustawa o samorządzie gminnym w art.33 ust.4 mówi, że Pan Burmistrz
może powierzyć proszę Państwa prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu jedynie
Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi, natomiast nie może Skarbnikowi. 4 Regulamin
organizacyjny nie może działać rozszerzająco w stosunku do ustawy, a działa. Jeszcze
dopisano, że takie jakby powierzenie dotyczy Skarbnika. Otóż myślę, że autor tego
regulaminu pomylił proszę Państwa powierzenie z upoważnieniem. Pan Burmistrz może
upoważnić do wykonywania wielu czynności również zwykłego urzędnika, tak jak Skarbnika,
ale powierzyć prowadzenie spraw w imieniu właśnie swoim spraw gminy może tylko
Zastępcę Burmistrza i Sekretarza. A tak jakby tam jest. Druga sprawa, czy trzecia w tym
regulaminie proszę Państwa to jest taka, że stanowisko Sekretarz przepisano nadzór i
koordynacje nad jednostkami organizacyjnymi gminy zewnętrznymi, tzn. chodzi o Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i Bibliotekę Miejską. Moim zdaniem to świadczy o tym, że
stanowisko Sekretarza zrównano tak naprawdę, jeśli chodzi o ważność i znaczenie, ze
stanowiskiem Zastępcy Burmistrza. Czyli moim zdaniem mamy w tej chwili w mieście Pana
Burmistrza i dwóch Zastępców Burmistrza. Moim zdaniem jest to też niezgodne z
pragmatyką służbową i z doktryną. Pomijam również proszę Państwa inne błędy, których jest
setki. Mówię o błędach gramatycznych, ale one tutaj w tym momencie nie mają znaczenia.
Chciałbym tutaj Pana Burmistrza uczulić, żeby to sprawdzić i żeby jeśli można, a moim
zdaniem można, a nawet bardzo trzeba, to zarządzenie zreformować. Doktryna mówi, że
zarządzenia, którymi wprowadza się schematy organizacyjne czy regulaminy organizacyjne
są po to, żeby zorganizować właśnie pracę urzędu. Czasami się zdarza niestety, że regulaminy
organizacyjne po to się zmienia, żeby np. zwalniać niewygodnych ludzi albo wykonywać
jakieś polityczne zadanie. Jak było naprawdę, trudno powiedzieć, niemniej treść tego
regulaminu zawiera tak dużo błędów, że wymagają one reakcji. Mam nadzieję, że ta reakcja
nastąpi. I trzecia grupa pytań. Chciałem właśnie pokazać jakie to ma znaczenie, to w tym
regulaminie jest napisane w § 14 w pkt 9, że Pani Sekretarz sprawuje nadzór i koordynuje
pracę Biblioteki Miejskiej. Chciałem się dowiedzieć właśnie i tu w tym miejscu jest to pytanie
na czym ta koordynacja i to nadzorowanie Biblioteki Miejskiej polega? Gdyż zauważyłem po
prostu raz, że to jest według mnie niezgodne z pragmatyką. A druga rzecz jest to sprzeczne z
innymi przepisami, które obowiązują do tej pory w mieście. Mianowicie wniosek o nagrodę
roczną dla dyrektora Biblioteki przedstawia Panu Burmistrzowi Naczelnik Wydziału Oświaty.
Tak się zastanawiam a na czym polega to nadzorowanie, skoro wniosek do Pana Burmistrza
w sprawie nagrody dla jednostki nadzorowanej nie kieruje osoba, która nadzoruje, tylko ktoś
zupełnie inny. Wyjaśnienie już widzę właśnie w tym zarządzeniu drugim nr VI/178/12 z 19
stycznia 2012r., czyli rok wcześniej, jest napisane wyraźnie, że wykonanie zarządzenia
powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, który sprawuje bezpośredni
nadzór nad instytucjami kultury. Wymienione jest wyżej, że tą instytucją kultury jest
Biblioteka. Czyli proszę Państwa zarządzenie rok później pisze, że nadzór nad Biblioteką
sprawuje Sekretarz, a w zarządzeniu rok wcześniej, że ten nadzór sprawuje Pani Naczelnik
Oświaty, która nie podlega pod Sekretarza. Więc moim zdaniem tą sprzeczność trzeba w jakiś
sposób wyjaśnić. To w tym momencie tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję. BURMISTRZ
MIASTA Wysoka Rado, Szanowni Państwo zechcemy z Panem Burmistrzem Szumcem
udzielić w miarę naszej wiedzy i możliwości wyczerpujących odpowiedzi. Pan radny
Gregorowicz podnosił kwestię organizacji pracy Urzędu głównie, bo to główna jest intencja
tego Regulaminu Organizacyjnego. Nie chce mi się aż wierzyć, że jest kilkaset błędów, ale

zajrzę do tego dokumentu. Natomiast przyjmuję sugestie, jeżeli chodzi o te spostrzeżenia
merytoryczne. Natomiast nie ma większego znaczenia, że kompetencje i podział nasz
wewnętrzny odpowiedzialności jest gradacją, kto jest ważniejszy a kto jest mniej ważny, bo to
akurat nie powinno wynikać z tego jak dzielimy się obowiązkami i kompetencjami. Ale
przyjmuję sygnał, żeby na ten regulamin jeszcze raz popatrzyć.

Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście jeszcze obecni na
sali. Mam to szczęście, że tylko na jedno pytanie odpowiadam na pytanie Pana radnego
Grzegorza Gregorowicza dotyczącego zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic
Ks. J. Popiełuszki jak również ul. Szkolnej. Bardzo dobrze, że Pan zauważa ten problem i na
początku kadencji, bo faktycznie jest to problem. Jest to część miasta, która jest chyba
najbardziej zaludniona, jeśli chodzi o metr kwadratowy na tej powierzchni w związku z tym
występują różnego typu problemy między innymi parkowania, jazdy czy w tym kierunku, czy
w tamtym. Jest tam po prostu bardzo ciasno oprócz tego posadowione są jeszcze tam garaże
dla mieszkańców bloków. Garaże na pewno nie są utrudnieniem, ale te samochody, które
parkują po przeciwnej stronie od strony SP3 stwarzają dla użytkowników tych garaży
problem. My również ten problem widzimy tutaj jako miasto i jesteśmy na etapie rozważania
wprowadzenia faktycznie ruchu jednokierunkowego ale? Ale, ale właśnie to ma i minusy i
plusy bo wszystko zależy w jaki sposób ten ruch przeprowadzimy. Jeśli zrobimy tak, że od
ulicy Ks.J.Popiełuszki zrobimy ten ruch w kierunku ul. Szkolnej do ul. 1 go Maja to oznacza,
że wszyscy użytkownicy tych garaży będą musieli jeździć od ul. Licińskiego bodajże, tak i z
tamtej strony. Na pewno jakieś utrudnienie będzie aczkolwiek na pewno będzie rozwiązywało
5 6 problem bo chociażby przesunięcie znaku strefy zamieszkania od strony ul. 1-go Maja w
kierunku ul. Popiełuszki może spowodować to przy ruchu jednokierunkowym, ze te
samochody od strony SP3 wtedy będą mogły faktycznie prawnie zgodnie z kodeksem
drogowym parkować. Także podejmiemy takie działania, spróbujemy coś z tym zrobić.
Dziękuję bardzo.

