PROTOKÓŁ NR XI/2015 Z XI SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 20
PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA LUBARTÓW
UL. JANA PAWŁA II 12
Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowni zebrani mam kilka uwag do Pana Burmistrza. Pierwsze pytanie ma związek ze
strefą ekonomiczną, o której rozumiem będziemy dzisiaj rozmawiać. Chodzi mi o koszty
związane z obsługą tej strefy, ile nas kosztuje przywiązanie jej do głównej strefy Mielec? Czy
jakieś koszty np. w proporcji do wartości sprzedaży gruntów musimy ponosić? Jeśli tak to ile?
Chciałbym trochę szczegółów poznać na ten temat. Druga sprawa to dowiedziałem się
niedawno, nie mogę tego znaleźć na stronach internetowych miejskich o założonej przez Pana
Burmistrza księdze „Pamięć i Zobowiązanie” Chciałem się dowiedzieć na jakiej podstawie
została wdrożona ta koncepcja przez Pana Burmistrza? Czy jakieś zarządzenie jest, czy jest
kapituła, czy jakiś regulamin, jakie są zasady naboru kandydatów do przyznania tego
odznaczenia czy jakby tego wpisu do tej księgi? Chciałbym poznać szczegóły i również to
gdzie można to zobaczyć w internecie? Z tym związana jest również inna koncepcja, czyli
udzielania odznaczeń, czy wręczenie tytułów zasłużonego dla Miasta Lubartowa? Rozumiem,
że to jest szersza sprawa i pewnie uchwała jest, ale również nie mogę tego znaleźć. Chciałem
się dowiedzieć też czy jest regulamin, na jakiej podstawie, czy jaki jest tryb wręczania tych
odznaczeń, czy tych jakby sugestii? Jak to się odbywa? Kapituła. Chciałbym to stwierdzić.
Następna sprawa chciałbym Pana Burmistrza spytać czy jest taka myśl, czy mogłaby powstać
taka myśl we władzach miasta co do koncepcji budowy windy w tym budynku w związku z
obsługą niepełnosprawnych czyli w ramach koncepcji usuwania barier architektonicznych.
Zdarzyło mi się parę razy widzieć jak niepełnosprawni rezygnują gdzieś z wjazdu na pierwsze
bądź na drugie piętro. Pan Burmistrz ma gabinet na pierwszym piętrze, przyjmuje
interesantów, rozumiem, że barierą nie do pokonania jest dla tych niepełnosprawnych nawet
dla jednego to już jest o jedo za dużo, więc pytam czy w związku z tym, że są środki
finansowe, czy możliwości w ramach usuwania, powtarzam barier architektonicznych,
zbudowania tej windy przy niewielkim wsparciu władz miasta a głównie ze środków
zewnętrznych? Czy to jest możliwe? Następna sprawa chciałbym dopytać o los dwóch moich
wniosków. Jeden z nich już będzie chyba obchodził niebawem rocznicę i moim zdaniem nie
jest załatwiony, chodzi mi o zmianę układu ruchu na ul. Szkolnej. Tam się ruch odbywa
niezgodnie z prawem i chciałem się dowiedzieć czy będzie w końcu ten ruch
jednokierunkowy, czy nie? Jeśli tak to kiedy? I końcowy wniosek to zgłosiłem kiedyś uwagę,
że na Rynku wokół fontanny jest bardzo brudno zwłaszcza w nocy z piątku na sobotę.
Stwierdzam od kilku tygodni, że jest bardzo czysto, że głównie te śmietniczki wkoło
oczyszczone właśnie dlatego gratuluję władzom i chciałbym właśnie dawać stwierdzenie, że
nie czepiam się wszystkiego, że w tej sprawie jest O.K. Dziękuję.
BURMISTRZ
Pan radny Gregorowicz podnosił kwestię kosztów specjalnej strefy ekonomicznej. Powiem
tak są w zasadzie dwa rodzaje kosztów, które, jeden przepraszam, jeden, który się pojawia to,
to, że jeśli przedsiębiorca uzyskuje zezwolenie, to w ramach tego zezwolenia ponosi stałą
opłatę, ale to przedsiębiorca na rzecz zarządu specjalnej strefy ekonomicznej. My natomiast,
jeśli przedsiębiorca wchodzi na teren, uzyskuje nieruchomość, to my mamy tylko dochód ze
sprzedaży tego gruntu. Tutaj dodatkowych jakichś takich obciążeń dla samorządu gdzie jest

strefa nie ma a jest właśnie ten zysk i miejsca pracy i podatków. To też jakieś znaczenie ma.
Jeśli chodzi o księgę „Pamięć i Zobowiązanie” jest to proszę Państwa ważny element, ale on
nie jest unormowany prawnie. To jest taka inicjatywa nie uregulowana prawnie. Przyszło nam
tutaj do głowy, żeby coś takiego robić, żeby założyć taką księgę, żeby w niej honorować
osoby zasłużone, które wniosły wkład w rozwój naszego miasta. Jest kapituła, 13 osób
kapituła stanowi i jest regulamin funkcjonowania kapituły. Natomiast zachęcam Pan radnego
i wszystkich, którzy wokół was dostrzegacie taką osobę, aby dokonać wpisu to bardzo proszę
o zgłaszanie takich kandydatów. Natomiast kapituła przyjęła taką zasadę, że w dwóch 43
momentach w ciągu roku kalendarzowego dokonuje wpisu a mianowicie z racji uroczystości
Konstytucji 3 Maja jak również 11 Listopada. W tych dwóch wydarzeniach ten element wpisu
do księgi „Pamięć i Zobowiązanie” występuje. Jeśli chodzi o „Zasłużony dla Miasta
Lubartowa” jest to uregulowane uchwałą Rady Miasta. Także to też jest do zapoznania się
szczegółowego jak to się dzieje. Jeśli chodzi o windę, to ja wyrażam przekonanie, że na tą
chwilę nie stać nas, aby ten element tutaj wprowadzać do Urzędu. Zbyt duże koszty są
pomimo nawet środków z PFRON-u. PFRON nie pokryje wszystkich elementów, które
należałoby u nas w mieście zburzyć. Natomiast osoby niepełnosprawne mają dostęp do
Urzędu. Parter jest udostępniony dla osób niepełnosprawnych, natomiast my jesteśmy tutaj
umówieni, to się zdarzało proszę Państwa, że jeśli ktoś niepełnosprawny przyjechał do urzędu
i chciał rozmawiać z urzędnikiem czy z Burmistrzem, bo ja też schodziłem tutaj. Mamy jedną
salę, mamy gdzieś tam miejsca, gdzie po prostu urzędnicy schodzą na parter i tą sprawę dla
mieszkańca załatwiają czy prowadzą rozmowę. Bo też uczestniczyłem w takiej sytuacji, gdzie
spotkaliśmy się tutaj na parterze i rozmawialiśmy o problemach mieszkańców. I chyba na
wszystkie pytania w tym momencie odpowiedziałem, resztę odpowie Pan Burmistrz a jeśli
kogoś pominąłem to bardzo przepraszam i proszę o przypomnienie. Dziękuję
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mnie przypadło na dwa pytania tylko odpowiedzieć.
Pierwsze pytanie zadał Pan radny Grzegorz Gregorowicz dotyczy oczywiście ulicy Szkolnej.
Tak jak już wspominałem na ostatniej sesji projekt został zatwierdzony. Zostało zlecone w tej
chwili, dla PRD wykonanie tych znaków. Wiem, że jakieś mają problemy z maszynami do
gięcia tych znaków w tej chwili. Także lada chwila te znaki zostaną ustawione i reorganizacja
zostanie fizycznie wykonana.

