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Interpelacje i zapytania radnych.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy, Szanowne Media. Ja mam kilka
pytań. Pierwsze związane jest z amfiteatrem miejskim w Lubartowie. Obiekt stoi nieużyteczny.
Czy miasto rozważa w jakiś sposób, żeby oddać to organizacjom pozarządowym, organizacjom,
które byłyby zainteresowane prowadzeniem tam akcji, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym?
Na dyżurze zgłosił się jeden z takich podmiotów i w imieniu tego podmiotu w zasadzie zadaje to
pytanie, bo byliby chętni do korzystania z tego obiektu, natomiast nie wiedzą, czy w ogóle miasto
przewiduje, że ten amfiteatr w jakiś sposób mógłby być im wydzierżawiony.
Drugie pytanie związane jest z remontem Hali Targowej, Hali Miejskiej, tutaj tej u nas przy
Rynku II. Chciałem się dopytać o taką rzecz, bowiem na Komisji Planowania Przestrzennego i
Budownictwa dostaliśmy informację od pracowników Urzędu Miasta, że zostały podpisane nowe
umowy na dokumentację, jeżeli chodzi o osuszenie obiektu znajdującego się przy ulicy Rynek II.
Natomiast w wykazie umów, które znajdują się na stronie internetowej, nie ma ani słowa na ten
temat. Drugie pytanie jest związane również z tymi informacjami, które otrzymaliśmy na naszej
Komisji, bowiem dowiedzieliśmy się, że firma Flis podpisała dwa kolejne aneksy związane z
wykonaniem robót dodatkowych. I chciałem się zapytać, czy te aneksy wykluczają nałożenie kar
na tę firmę za opóźnienia? Przypomnijmy, że opóźnienie na tym obiekcie, no, za chwilę będzie
pięciomiesięczne.
I kolejne pytanie związane jest z boiskiem, które znajduje się przy Gimnazjum Nr 2. Pytam
dlatego też o to boisko, bo ono się częściowo wiąże z remontem Hali przy Rynku II, żeby nie
powtórzyło nam się to, co się stało na tym boisku przy Gimnazjum Nr 2, bowiem to mniejsze
boisko, które przeznaczone jest do gry w koszykówkę, do gry w piłkę siatkową i do tenisa
ziemnego wygląda jakby było wykonane lat temu 20 albo 30, a nie w zeszłym roku. Całe boisko
jest spękane, po tej zimie uwidoczniły się jakieś uchybienia związane z wykonaniem tego boiska,
jeżeli chodzi o sztukę budowlaną. Pęknięcia przypominają uderzenia kamienia w szybę, także one
są dosyć poważne, jest ich bardzo dużo i chciałem się zapytać, czy firma, która wykonywała to
przedsięwzięcie, wykonała je zgodnie z dokumentacja techniczną? Po pierwsze. I po drugie – jak
długi jest okres gwarancyjny i kiedy rozpoczną się prace, które przywrócą stan taki, jakbyśmy
oczekiwali, czyli boisko, które powinno mieć rok, a nie wyglądać jakby było naprawdę po
trzęsieniu ziemi. Dziękuję bardzo.
BURMISTRZ MIASTA
Pan Przewodniczący Tomasiak właśnie pyta o kwestię amfiteatru. Nie ma problemu. Jest
amfiteatr przekazany w zarząd Lubartowskiemu Ośrodkowi Kultury. Jeśli ktoś się zgłaszał, to
proszę albo przekazać mu, żeby czy do mnie, czy do Pani dyrektor LOK-u, nie ma problemu,
żeby z amfiteatru korzystać. Oczywiście w sposób niezakłócający też działalności
Lubartowskiego Ośrodka Kultury, czy innych już zapisanych terminów, bo tam wielkiego
wykorzystania amfiteatru, nadmiernego to nie ma. Mamy tą świadomość. Natomiast być może
jakieś terminy będą się mogły nakładać i wtedy trzeba będzie z Panią dyrektor tę sprawę
domówić.
Jeśli chodzi proszę Państwa o kwestię remontu Hali Targowej, budzi zainteresowanie. Ja się z
tego cieszę. Jesteśmy na końcowym etapie prac. Na pewno będzie taka okazja i ja chcę też złożyć
Państwu taką szczegółową informację z całości tego przedsięwzięcia, również z tym co
wyniknęło w trakcie budowy. Bo powiem tak – projektujemy, budujemy obiekty nowe i też
korygujemy je w różny sposób, czasami trzeba też i umowy aneksować, nie mówiąc już o
budynku prawie stuletnim, gdzie pewne rzeczy wychodzą. Złożę Państwu szczegółową

informację z całego przedsięwzięcia, w podsumowaniu również finansowym. Natomiast to co
zdarza się nawet, tak jak wspomniałem, przy nowych obiektach, to również w sposób szczególny
przy starych, a przy nowych obiektach się też zdarza i też muszę sprostować proszę Państwa, bo
to jest ciągłe jak gdyby kreowanie negatywnego wizerunku miasta w niektórych naszych
mediach. To nie jest tak, że Hala budowana jest bardzo źle, a w innym miejscu jest super
wszystko inwestowane, bo tak samo były rozbierane podjazdy dla niepełnosprawnych, które
przed chwilą były wybudowane, bo wycinane były ściany po ociepleniu, bo za chwilę budowało
się wiatrołapy. (Przewodniczący Rady z sali: - Panie Burmistrzu niech Pan odpowiada na pytania,
bo będę zmuszony odebrać Panu głos.) Ale odpowiadam na pytania. (Przewodniczący Rady z
sali: - No nie odpowiada Pan.) Odpowiadam. (Przewodniczący Rady z sali: - Na pytanie na temat
Hali …) Pan pyta o aneksy, więc ja mówię, że również … (Przewodniczący Rady z sali: - To
proszę się zajmować miastem i odpowiadać na pytania, które zostały zadane przez radnych.)
Proszę też, żeby była podawana jakaś taka obiektywna prawda. Jest Pan redaktorem naczelnym,
też Pan odpowiada i nie może być ciągle Panie Przewodniczący negatywnego …
(Przewodniczący Rady z sali: - Panie Burmistrzu niech Pan nie mówi nieprawdy.) Ja mówię tak
jak widzę, bo chodzę, jestem uczestnikiem … (Przewodniczący Rady z sali: - Panie Burmistrzu
będę musiał odebrać Panu głos za chwilę, jak Pan … Zgodnie ze Statutem naszego miasta …
Przepraszam, proszę na chwilę przestać. Zgodnie ze Statutem naszego miasta przywołuję Pana do
porządku. Niech Pan realizuje porządek obrad i odpowiada na zadane pytania.) Ale ja
odpowiadam na zadane pytanie Panie Przewodniczący, natomiast już formę to proszę mi
pozostawić. No nie będzie Pan mi dyktował, jakie słowa mam używać w odpowiedzi. Bo podnosi
Pan kwestię, więc również tak jak uznaję za właściwe, udzielam odpowiedzi.
Kwestia boiska przy Gimnazjum nr 2. Na piśmie Panu Przewodniczącemu odpowiem, bo Powiem
szczerze nie mam szczegółowej wiedzy, zasięgnę od Pana dyrektora Gimnazjum i odpowiem.

