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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Przewodniczący Rady Miasta Szanowni Goście, Panie Burmistrzu, Szanowni mieszkańcy
Lubartowa, Szanowne media chciałem zadać kilka pytań a mianowicie o kwestię związaną z
odbiorem odpadów, jeżeli chodzi o miasto Lubartów. Byliśmy poinformowani ostatnio przez
Pana Burmistrza Szumca o tym, że rozpoczęły się kontrole, że Straż Miejska weryfikuje te
ilości odpadów, że sprawdza jak to jest realizowane. Oczywiście chodzi o firmy prywatne.
Dlatego chciałem się zapytać czy prawdą jest taka o to rzecz, o której dowiedziałem się po
takich kontrolach, że po pierwsze kontrole są zapowiadane, finalnie się nie odbywają, czyli
nie ma weryfikacji później żeby sprawdzić czy umowy przez tych, którzy nie mieli takich
umów podpisanych zostały w ogóle podpisane? I po drugie czy prawdą jest, że mechanizm
przedsiębiorców wygląda w sposób następujący, że Straż Miejska, która odwiedza ich i
kontroluje jedyną rzecz, którą weryfikuje to tak naprawdę tylko i wyłącznie czy jest umowa?
Natomiast nie weryfikuje w żaden sposób ilości odpadów, którą taki przedsiębiorca
produkuje, czyli czy np. sklep wielkopowierzchniowy wystawił, ma fakturę podpisaną na 110
l czy też na 1t odpadów miesięcznie. Dlaczego o to pytam? Bo mechanizm, podobno umowy
są podpisywane w taki sposób, że prywatni przedsiębiorcy tak naprawdę mają podpisane
umowy i w tej umowie jest zapisane, że w chwili, kiedy mają te odpady wyprodukowane
dopiero dzwonią do firmy, żeby ta firma przyjechała i taki odpad odebrała. Czy w takim
przypadku taki przedsiębiorca, który informuje, że taką rzecz ma, to jest karany czy też nie?
No i drugi mechanizm, który mówi o tym, że przedsiębiorca może mieć podpisaną umowę,
może mieć wpisaną ilość odpadów, ale dodatkowe ilości odpadów ponad na przykład nie
wiem 110 l to musi dodatkowo dzwonić i te śmieci wówczas są odbierane. Wiem, że te
kontrole się odbywają, proszę powiedzieć czy mam rację, czy nie mam racji? Czy to tak
wygląda czy też mylę się w zupełności i na przykład okazuje się, że średnio na osobę, która
prowadzi taką działalność jest na przykład co najmniej 320 kg odpadów na każdą osobę
zatrudnioną w takim zakładzie? Tak jak jest to chociażby w przypadku domków
jednorodzinnych, ta jakaś ilość jest wskazana czy też nie. Drugie zapytanie mam związane, bo
poprosiła mnie o zadanie tego pytania Pani Dyrektor Przedszkola „Casper” Pani
Skrzypczyńska, bowiem okazało się, że te prywatne przedszkola i bardzo mocno dostały po
kieszeni, są radykalnie mniejsze środki, które wpływają, jeżeli chodzi o refundację za dzieci,
które uczęszczają do tych przedszkoli. Chciałem się zapytać, czym spowodowane są tak
niskie opłaty i podać podstawę prawną, dlaczego te opłaty są tak radykalnie odmienne. I
również chciałem zadać pytanie związane z dopłatą do tych prywatnych przedszkoli. I
również chciałem zadać pytanie, ponieważ tutaj radny Wróblewski zadał pytanie o Radę
Seniorów, natomiast ja chciałem się zapytać dodatkowo do tych pytań, które złożył radny
Wróblewski gdzie będą znajdowały się te miejsca, w których będzie można wrzucać głosy,
gdzie Pan Burmistrz to planuje oraz jakie terminy są przewidziane? Kiedy ukaże się
rozporządzenie tak, żeby seniorzy wiedzieli, na jakich zasadach mogą brać udział w tych
wyborach? I chciałbym się zapytać czy to odbędzie się jeszcze w styczniu czy to odbędzie się
dopiero w miesiącach późniejszych? Dziękuję.
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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, już w dyskusji nad budżetem część
odpowiedziałem i proszę Państwa o przyjęcie tych odpowiedzi, natomiast Pan radny
Wróblewski i Pan Przewodniczący Tomasiak wspominają o Radzie Seniorów. Chciałbym
powiedzieć, że realizując to nasze przedsięwzięcie uchwałę i obwarowania uchwały, z 44
niektórych zapisów uchwały wynikają terminy. To nas prowadzi do tego, że zgłaszanie
kandydatów jest do 28 stycznia do Rady Seniorów. Między innymi wymagany jest tutaj
uchwałą 30 dniowy czas na zgłaszanie, czyli 28 stycznia wg harmonogramu. 1 lutego
zamierzam obwieścić o zgłoszonych kandydatach do Rady Seniorów. Głosowanie w moim
dotychczasowym zamyśle jest, aby to głosowanie było poprzez 3 dni w godzinach pracy
Urzędu, ale również w godzinach późniejszych, żeby tez dać szansę naszym seniorom,
mieszkańcom możliwość skorzystania i 12 lutego chciałbym ogłosić wyniki wyborów. Od 9
do 11 lutego głosowanie, czyli poprzez 9, 10 i 11 w Urzędzie. Jest komisja wyborcza
powołania i ostatniego dnia głosowania do godz. 18:00 zamierzam, żeby Komisja czekała na
mieszkańców przy głosowaniu.
Jeśli chodzi o odpowiedź, pozostała mi jeszcze jedna odpowiedź dla Pana Przewodniczącego
Tomasiaka, jeśli chodzi o środki na oświatę przeznaczone, jako dotacja do przedszkoli
niepublicznych. Jak Państwo pamiętacie z dniem 1 stycznia w myśl ustawy wydzieliliśmy w
dziale oświatowym w rozdziale 81149 środki, które w ramach subwencji dostajemy, jest to co
prawda w ramach subwencji ale te pieniądze są znaczone, mające charakter trochę dotacji.
Miasto w ramach informacji, które przekazujemy Ministerstwu Edukacji przyznaje
poszczególnym gminom środki na organizację nauczania specjalnego. Od tego roku
zapisujemy tą kwotę w rozdziale właśnie 149 i powinniśmy te środki, bo nie możemy wydać
mniej na organizację nauczania specjalnego niż właśnie ta kwota przyporządkowana z
poszczególnych wad na dzieci o orzeczeniach o niepełnosprawności. W związku z
powyższym, ponieważ wydzieliliśmy środki na nauczanie specjalne i one muszą trafić do tych
przedszkoli, gdzie te dzieci występują, bo nie we wszystkich przedszkolach dzieci z
orzeczeniami występują, a muszą trafić tam gdzie one występują czy gdzie korzystają z usług
przedszkoli w związku z tym o tą kwotę, którą wydzieliliśmy z tego rozdziału 149
pomniejszyliśmy średnie wydatki na przedszkolaka. To jest takie naturalne. Nie możemy
liczyć średnie wydatki na przedszkole dla wszystkich przedszkolaków w mieście i
jednocześnie potem oddać danemu przedszkolu te środki nie mniejsze niż to zostało
wydzielone w tym rozdziale 149. Stąd też nastąpiła korekta, po wydzieleniu tego rozdziału,
średnich wydatków na przedszkolaków. Przedszkola dostają średnią bez nauczania
specjalnego natomiast te przedszkola, które mają dzieci z orzeczeniami dostają w zależności
od wady, bo to jest bardzo duża rozpiętość poszczególnych wad przy niepełnosprawności,
dostają adekwatne kwoty do właśnie występującej ilości dzieci z orzeczeniami. Proszę
Państwa jest rzeczywiście dyskusja tutaj, bo to jest rzecz taka trochę niedopracowana jeszcze
może i prawnie w każdym razie Pani Dyrektor wspomnianego przedszkola występowała z
taką informacją, że do sądu pójdziemy. Być może to też jest potrzebne żebyśmy stwierdzili
czyje postępowanie jest właściwe. Natomiast ja wystąpiłem do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w tej kwestii. Pismem, które otrzymaliśmy, RIO podziela taki tok
postępowania jaki tutaj stosujemy, że po prostu wydzielamy te środki specjalne po to, żeby
dać je konkretnemu przedszkolu tam gdzie dzieci są a nie wszystkim równo. To tyle z mojej
strony. Jeśli Pan Burmistrz odpowie na kilka pozostałych pytań, bo dzisiaj było rzeczywiście
wyjątkowo mniej.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie, które dotyczyło, tu już Pan Przewodniczący Tomasiak zadał, dotyczy tych
kontroli, które są prowadzone przez Straż Miejską. Praktycznie te kontrole nadal trwają i

mocno się, troszeczkę dziwiłem, że strażnicy, którzy przeprowadzają te czynności kontrolne
nie żądają, bo z tego co wiem a widziałem na własne oczy, jest opracowany wzór protokołu.
On w pierwszych kontrolach faktycznie nie był, ale później taki wzór został opracowany, z
którego wynika, że żądają umowy i żądają ostatniej albo dwóch faktur, że za te odpady
przedsiębiorca, czy instytucja zapłaciła. Tak jak mówiłem na samym początku jak
rozpoczynaliśmy te kontrole z tych kontroli zostanie przedstawione przez Pana Komendanta
sprawozdanie tak nazwijmy i zobaczymy wtedy, jakie są efekty. Ja wiem, że efekty już są bo
te umowy są już zawierane jeśli ktoś nie miał również są zawierane i wiem, że też strażnicy
po jakimś czasie wracają z powrotem do przedsiębiorców i żądają czy te umowy zostały
zawarte. Także ja myślę, że wykażmy trochę cierpliwości, niech te kontrole się zakończą a
przedstawimy na sesji myślę, że jest to zasadne, takie sprawozdanie z tych czynności.
Dziękuję bardzo.

