PROTOKÓŁ NR XII/15 Z XII SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 19
LISTOPADA 2015 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA LUBARTÓW UL. JANA
PAWŁA II 12
Interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady JAN ŚCISEŁ
Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panowie Burmistrzowie, ja mam dwa zapytania. Pierwsze
zapytanie do Pana Bodziackiego. Ponieważ Pan Burmistrz na uroczystości 30-lecia Miejskiej
Biblioteki Publicznej Filii Nr 2 w Lubartowie wręczał szacownemu jubilatowi album
poświęcony pobytowi kardynała Glempa w Lubartowie. W związku z tym albumem mam
takie zapytanie: kto finansował ww. album, czy Pan Burmistrz może wie w jakim nakładzie
został wydany? A jeśli to finansował Urząd Miasta, to jaki był wydatek związany z wydaniem
tego albumu? I jeszcze czy Pan Burmistrz może wie, czy można kupić ten album, czy
ewentualnie otrzymać i ewentualnie gdzie? Drugie pytanie do Pana Wiceburmistrza Szumca.
Ponieważ Pan Wiceburmistrz na jednej z Komisji Planowania czy Budżetowej, tego już nie
pamiętam, w każdym razie przekazywał Pan taką informację, że w tym roku zostanie
wykonana dokumentacja modernizacji ulicy Mikołaja Reja. Dowiedziałem się, że nie zlecono
wykonania tej dokumentacji. Chciałbym się zapytać, dlaczego nie zlecono? I jednocześnie
kiedy zostanie wykona modernizacja tej ulicy. Przypomnę wszystkim Państwu, że ulica jest
bardzo w złym stanie: dziury, doły, popękania, wybrzuszenia przy budynku szkoły, gdzie
dzieci się uczą, Natomiast natężenie ruchu na tej ulicy jest spore, bo rodzice przywożą dzieci
do budynku posadowionego przy ulicy Mikołaja Reja, który pełni funkcje szkolne. Powtórzę:
kiedy ta ulica będzie zmodernizowana, bo taka potrzeba istnieje? Dziękuję.

BURMISTRZ MIASTA
Jeśli proszę Państwa w 10 minut my to omówimy, bo proszę zauważyć, pytań nie jest dzisiaj
za dużo. (Wypowiedź Przewodniczącego Rady z sali: - Panie Burmistrzu, stoper start i
jedziemy.) Natomiast każde takie pisemne odpowiadanie wymaga pracy pracowników; więc
jesteśmy narażeni na ciągłe odpisywanie na różne prośby. Odpowiadam wspólnie z Panem
Burmistrzem. Pan Przewodniczący Ściseł podnosił kwestię albumu. Rzeczywiście po wizycie
świętej pamięci Prymasa Glempa zrodził się w nas pomysł, żeby podziękować za ten przyjazd
do Lubartowa, za odwiedzenie Urzędu, więc opracowaliśmy taki album zdjęciowy jako formę
podziękowania. Potem w międzyczasie przyszedł pomysł, żeby zrobić takie unikatowe trochę
wydawnictwo, ale w większej ilości, co do ilości i kosztów, bo nie mam wglądu do
dokumentów, to odpowiem Panu Przewodniczącemu. Natomiast zamysłem jest, żeby
otrzymał ksiądz Prymas i rzeczywiście byliśmy z księdzem proboszczem osobiście na kilka
miesięcy przed śmiercią księdza Prymasa w Warszawie, przekazaliśmy mu ten album, więc
otrzymał go. Współorganizatorzy. Mamy kilkanaście albumów do rozdysponowania dla
naszych bibliotek publicznych, szkolnych, różnych organizacji. Także nie ma tego albumu w
nabyciu takim gospodarczym, w sprzedaży, ale będzie w bibliotekach, bo rozpoczęliśmy
proces dystrybucji.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Na pierwsze pytanie odpowiem Panu radnemu Janowi Ścisłowi, który pyta o modernizację
ulicy Mikołaja Reja. Faktycznie gdzieś tam na którejś Komisji powiedziałem, że ten projekt

będzie opracowany, ale niestety nie doszło do opracowania tego projektu ze względu takiego,
że pojawiły się inne ważniejsze inwestycje, chociażby parking przy ulicy Lubelskiej, który
jest realizowany wspólnie z dwoma spółdzielniami mieszkaniowymi i tam były pilnie te
środki potrzebne, a na projekty te środki pochodzą z tego samego paragrafu. Zapewne w
pierwszym kwartale 2016r. po uchwaleniu budżetu taki projekt zostanie przygotowany.

