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Interpelacje i zapytania radnych
PRZEWODNICZĄCY RADY
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Miasta, Szanowni Goście
chciałem zadać kilka pytań. Pierwsze jest związane z ulicą Lipową, ale przy okazji zapytam
też o Aleje Tysiąclecia. Ulica Lipowa została gruntownie zmodernizowana, wyremontowane
zostały chodniki, powstały ścieżki rowerowe. Miasto partycypowało również w kosztach
remontu tej ulicy Lipowej. A tymczasem okazuje się, że przy tej ulicy Lipowej zostało
zapomnianych 12 osób, które wciąż posiada szamba. Te osoby były u mnie, zwróciły się do
mnie z prośbą o zadanie tego pytania, dlaczego ani na etapie inwestycji, ani wcześniej, ani
później nikt nie zwrócił uwagi na to, że należałoby przy okazji przeprowadzania tak dużej
pracy remontowej, tak dużej inwestycji podłączyć ostatnie 12 domów do kanalizacji.
Rozmawiałem również, niestety nie ma dzisiaj naszego kolegi Jaworskiego, on również
wskazywał, że nikt z miasta nie zwracał się w trakcie inwestycji ani na etapie tworzenia
dokumentacji, nikt nie zwracał uwagi na to, żeby te osoby przy okazji tego dużego remontu,
który został tam przeprowadzony do tej kanalizacji włączyć. Zwracam uwagę, że kanalizacja,
która do tej pory biegnie wzdłuż ulicy Lipowej, biegnie właśnie pod ścieżką rowerową oraz
pod chodnikiem. A przy okazji chciałem zapytać również o to pismo, które zostało
skierowane do nas przez Pana Starostę, związane z Alejami 1000-lecia. Czy rozważa Pan
Burmistrz wsparcie tej inwestycji? Jest to główna arteria w mieście. Warto by było, żebyśmy
jako miasto zabiegali o to, tym bardziej że Powiat wskazuje, że chce być głównym
inwestorem, jeżeli możemy tak powiedzieć, tego remontu, a wiemy, że ta ulica, zarówno
chodnik, który znajduje się przy tej ulicy jest w opłakanym stanie. Kolejna rzecz związana
jest z zapytaniem w sprawie Hali Targowej. Jednocześnie z dwoma pytaniami, które na
poprzedniej sesji Rady Miasta zadałem, a nie uzyskałem na nie odpowiedzi. Ale zanim o tych
dwóch pytaniach, na które nie uzyskałem odpowiedzi, to najpierw pytanie związane z tym, co
zobaczyliśmy wczoraj w tej Hali Targowej, wyremontowanej. I chciałem się zapytać, bo
dzisiaj miał się odbyć odbiór, miasto miało podpisać protokoły, czy ten odbiór został
dokonany, czy protokoły są przekazane, są podpisane i czy miasto wniosło jakiekolwiek
uwagi, bowiem wczoraj podczas Komisji tych uwag radni mieli bardzo dużo, co do sposobu
tego remontu, estetyki, wyglądu tego budynku, jak i również sztuki budowlanej, którą
zastosował wykonawca, realizując to przedsięwzięcie. 12 A tutaj wrócę w tym momencie
również do dwóch pytań z poprzedniej sesji Rady Miasta, na które nie otrzymałem
odpowiedzi, czyli o dokumentację na osuszanie obiektu znajdującego się przy ulicy Rynek II,
ile ona kosztowała, bo tak byliśmy informowani, że była zlecona i dlaczego nie ma jej w
wykazie umów? Oraz drugie pytanie – czy aneksy, które zostały podpisane z wykonawcą na
wykonanie tych prac, a zostały podpisane dwa aneksy, jak mogliśmy się dowiedzieć,
wykluczają nałożenie kar na wykonawcę w związku z tym 5- ciomiesięcznym opóźnieniem,
jeżeli chodzi o wykonanie tego obiektu? I pytanie ostatnie już, związane z solarami. Chciałem
się zapytać, jak duża ilość mieszkańców domków jednorodzinnych wycofała się z tego
przedsięwzięcia oraz jak duża ilość wspólnot mieszkaniowych wycofała się z tego
przedsięwzięcia po tym, jak została ukazana umowa na stronach Urzędu Miasta? Dziękuję
bardzo.

BURMISTRZ MIASTA
Pan Przewodniczący Tomasiak podnosi kwestie rozbudowy, czy przyłączenia mieszkańców
do sieci kanalizacyjnej. Skonsultowałem to z Panem Prezesem, w jego pamięci, bo nie miał
możliwości sprawdzenia dokumentów, ale w jego pamięci nikt nie złożył wniosku 60
kiedykolwiek, żeby chciał się podłączyć do kanalizacji. Więc ja się nie dziwię Powiatowi, że
wykonując dokumentację … Jak nikt nie chce się podłączać, to na siłę go przyłączać?
Natomiast bardzo żałuję, że to dopiero teraz mieszkańcy zgłaszają swoja chęć, żeby się
przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, a nie czyniono tego wtedy, kiedy była możliwość jeszcze
w starej infrastrukturze to zrobić. Pan Prezes oświadczył, z pamięci oczywiście, że nie
kojarzy, żeby ktokolwiek z tej ulicy wnioskował, żeby się mógł podłączyć do kanalizacji.
Podobna sytuacja proszę Państwa jest z ulicą Krańcową, bo tam kilka tygodni, czy kilka
miesięcy temu też był jak gdyby płacz po rozlanym mleku, bo wtedy, kiedy projektant
chodził, to część z naszych mieszkańców nie wyrażała zainteresowania, a teraz jak gdyby jest
zarzut, że nie można się podłączyć do kanalizacji. Też prośba do naszych mieszkańców pewne rzeczy, swoje potrzeby trzeba w odpowiednim czasie zaspokajać, bo w tym przypadku
podłączenie teraz, to rozbiórka nowej inwestycji w postaci drogi i chodnika i jest to znacznie
trudniej i kosztowniej. Jeśli chodzi o naszą Halę Targową, to chcę powiedzieć, że trwają prace
komisji odbiorowej, więc pewne rozstrzygnięcia będą w najbliższym czasie, bo to jeszcze
dzisiaj, jutro, może w czwartek, jeśli nie zakończą prac odbiorowych. Dokumentacja, nie na
osuszanie, bo nie było dokumentacji na osuszanie, tylko na dodatkową izolację, początkowo
projektant znając ten budynek, ocenił, że tej izolacji nie ma potrzeby wykonywać, natomiast
potem w trakcie prac pojawiły się pewne obserwacje inspektorów nadzoru, stąd dokumentacja
na dodatkową izolację. Tak jak wspomniałem, trwają prace odbiorowe, również ta kwestia
izolacji jest w aneksie. Nie wiem czemu Pan Przewodniczący mówi, że to nie jest ujęte w
umowie? Właśnie jeden z aneksów dotyczy tej dokumentacji tej izolacji. (Wypowiedź
Przewodniczącego Rady z sali: - Ponieważ dostaliśmy zupełnie inne odpowiedzi na Komisji,
zupełnie inne niż to co Pan Burmistrz …) Ale od kogo? (Wypowiedź Przewodniczącego Rady
z sali: - Od Pana Naczelnika Turowskiego. Zupełnie inne.) Powiem szczerze, że nie wiem
czemu inne, jeśli te działania były jedną z przyczyn tego, że tę izolację trzeba było dodatkowo
położyć. Ale reasumując, chcę powiedzieć, że prace Komisji trwają i ja Państwu, Wysokiej
Radzie przedłożę informacje. Ta inwestycja wzbudza duże zainteresowanie, potwierdzicie to
sobie Państwo już w piątek, jeszcze raz zapraszam na spotkanie w Hali, w nowej siedzibie
Lubartowskiego Ośrodka Kultury, będziecie Państwo mogli naocznie zobaczyć, jak ten obiekt
został odrestaurowany, bo wiadomo, że to nie jest obiekt nowy, tylko jest remontowany. Jeśli
chodzi o pytanie i Pana radnego Tomasiaka i Pana radnego Gałązki, jeśli chodzi o solary.
Siedzimy jak na szpilkach, ale oczekujemy na podpisanie z nami umowy przez Zarząd
Województwa. Jeszcze niestety trwa procedura dodatkowej weryfikacji. Jeśli tylko
podpiszemy umowę z Zarządem Województwa, to natychmiast przystępujemy do wdrażania
tej umowy. Także to jest jeszcze przed nami. Natomiast chcę powiedzieć, ja nie potrafię
powiedzieć co do liczby, ale ilość umów zawartych z mieszkańcami, ze wspólnotami jest taka
sama, może nie co do każdej liczby, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, to tam jakaś różnica
jednej, czy kilku sztuk jest, natomiast generalnie jesteśmy wstrzeleni z umowami w ilość
instalacji we wniosku. Były rezygnacje, ale były i nowe zgłoszenia, więc tutaj nie ma jakiegoś
takiego odzwierciedlenia, że mieszkańcy zobaczyli umowy i się gremialnie wypisali, bo to
jest nieprawdziwa teza, bo mamy podobną liczbę instalacji, tak jak wnioskowaliśmy.

