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Interpelacje i zapytania radnych
Radna EWA GRABEK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście ja mam dwa pytania do Pana
Burmistrza. Pierwsze to jest: jakie są efekty Pana wyjazdu służbowego na targi do Francji? Chciałabym,
żeby Pan na ten temat nas poinformował, bo nic na ten temat po prostu nie wiemy, mieszkańcy również.
Czy jakieś korzyści dla mieszkańców będą z tego tytułu?
A druga sprawa to jest sprawa Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, którą zwoływałam
ostatnio. Występowałam w e-mailu do Pana z takim zapytaniem na temat monitoringu w naszym mieście.
Prosiłam o materiały na temat monitoringu i myślałam, ze Pan Burmistrz zaprosi Pana komendanta na
Komisje, abyśmy mogli temat przedyskutować. No i zastanawiam się, dlaczego właśnie nie było Pana
komendanta Policji? Nie mogliśmy na ten temat wiele rozmawiać. Wydaje mi się, że powinien być.
Sprawa monitoringu w mieście jest bardzo ważna, istotna. Jesteśmy chyba jedynym powiatowym
miastem, które monitoringu nie posiada. Dziękuje bardzo.
BURMISTRZ MIASTA
Pani radna Grabek pytała o efekty naszego uczestnictwa, naszego miasta w targach inwestycyjnych. Chcę
powiedzieć, że te targi miały miejsce niewiele ponad miesiąc temu, więc jest to krótki okres czasu. Ja
liczę, czy jestem przekonany, że efekty … No trudno powiedzieć, że miesiąc to długo, tak? Więc liczę na
to, że efekty będą. Stoisko nasze było wspólnie z miastem Lublin. Nie byliśmy w stanie finansowo
pokusić się o własne stoisko, więc stoisko to targowe mieliśmy z miastem Lublin. Duże zainteresowanie,
bardzo dużo rozmów przeprowadzonych, odwiedzali nas i przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, bo co nas
zaskoczyło, też wzbudziło jak gdyby naszą refleksję, że bardzo dużo polskich przedsiębiorców pyta tam
właśnie, nie tutaj na miejscu, tylko właśnie pytało tam o tereny inwestycyjne. Odwiedzał nas ambasador
Rzeczpospolitej, odwiedzała nas Pani Komisarz Bieńkowska. Więc zainteresowanie było duże i też
liczymy, to co wspominałem, że na prośbę jednego z przedsiębiorców przygotowujemy ofertę na
kilkadziesiąt hektarów, bo takie ma oczekiwania.
Natomiast druga kwestia to monitoring i Komisja. Ja uznawałem, bo być może też nie było sugestii ze
strony Pani Przewodniczącej, żeby Komendanta Policji na to spotkanie dopraszać, aczkolwiek to była
nasza trochę wewnętrzna dyskusja na razie, bo nie mamy w tej chwili oferty dla Komendy Powiatowej
Policji. Jest opracowana koncepcja i ona, jeśli zostanie już dokończona, to wtedy być może, czy na
posiedzeniu Komisji, czy w jakiś inny sposób nawiążemy kontakt z policją, aby już o konkretach
rozmawiać. Także tutaj na tę chwilę był przedstawiciel Burmistrza, czyli Komendant Straży Miejskiej i
myślę, że na tę chwilę obecność Pana Komendanta Policji byłaby angażowaniem, chyba że Pani radna i
Komisja miałaby inne spojrzenie, to proszę o sygnał też. Bo tutaj naszym wspólnym działaniem jest, aby
ustalać listę gości, bo też ja nie czuję się tak umocowany w pełni, żeby na Komisje dopraszać gości,
których Państwo też nie oczekujecie, czy nie zapraszacie. Ja w imieniu własnym, czy Urzędu Miasta
jestem zobowiązany przedstawić Państwu informacje i delegować osoby. Natomiast co do gości
zewnętrznych, to zachęcam, żebyśmy to wspólnie ustalali, bo sprawa jest przecież otwarta.
Natomiast na marginesie, to powiem Państwu też kwestia przekazywania informacji. No ja byłem trochę
zdumiony informacją publiczną, że monitoring to jest tak niska wartość cenowa, bo padło w medium, że
to jest rzeczywiście promil inwestycyjny. Więc tutaj miałem sposobność zerknięcia na ten promil i ten
promil proszę Państwa w przedsięwzięciu, które Spółdzielnia Mieszkaniowa robiła, bo właśnie Pan
Przewodniczący wypowiadał się, że to jest promil inwestycji, to jest 1 050 000 zł. (Przewodniczący Rady
z sali: - Proszę być precyzyjnym Panie Burmistrzu, bo będę zmuszony przywołać Pana do rzeczy.) No
precyzyjny jestem, wyniki przetargu … (Przewodniczący Rady z sali: - Z budową całej infrastruktury
podziemnej i całej kanalizacji.) No właśnie. (Przewodniczący Rady z sali:
- Więc proszę powiedzieć w takim wypadku, jak Pan jest taki precyzyjny, ile kosztowały same kamery?)
Pan mówi o monitoringu, więc. (Przewodniczący Rady z sali: - Ile kosztowały kamery, które musimy
zainstalować zamiast tych kamer, które znajdują się w mieście. Mamy sieć, musimy kupić kamery. Ile

kosztuje kamera?) Więc przetarg na budowę systemu monitoringu to jest 1 050 000 zł. Więc te wartości
są takie jakie są. Więc tutaj też w przypadku … (Przewodniczący Rady z sali: - Dokładnie. Dlatego
poprosimy o rozeznanie, bo pewnie rozeznanie również było robione, ile kosztuje kamera po prostu?
Jedna kamera.) Ja nie mówię o kamerze jednej, bo Pan pewnie dobrze mówi, że 1 000 zł jedna kamera.
Natomiast system monitoringu to jest infrastruktura. Jeśli mamy w mieście kilkadziesiąt kamer
zainstalować, to również infrastruktura kanalizacji, kabli i innych urządzeń jest potrzebna. To mnie
zszokowało trochę, więc zerknąłem na rozstrzygnięcie przetargowe i to jest 1 050 000 zł. Ale to już tak na
marginesie.

