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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Przewodniczący Rady Miasta Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowne Media chciałem
zdać kilka pytań i zacznę od takiego bardzo smutnego pytania, ponieważ zgłosił się do mnie
Pan Tomasz Hapoń bezdomny z Lubartowa, który śpi po klatkach schodowych. Opowiada
również, że śpi w Parku tam gdzie ma zadaszenie, gdzie jest możliwość żeby w tym
momencie, kiedy jest lepsza pogoda, chociaż chwilę się zdrzemnąć. I zgłosił się do mnie z
takim problemem, że został mu odebrany lokal socjalny, który zamieszkiwał razem z matką
swoją. Matka zmarła i umowa najmu została rozwiązana. Obecnie jest osobą bezrobotną.
Chciałby podjąć pracę, nie może podjąć pracy bo pracodawcy wymagają od niego aby
pokazał miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, więc nie może tego zrealizować. Był
podobno u Pana Burmistrza i prosił o pomoc niestety został negatywnie załatwiony. Również
informował mnie, że na ul. Sławińskiego zwolnił się jeden z lokali socjalnych. Tak
przynajmniej on mówił. Ja nie wiem czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Chciałem się
zapytać jak moglibyśmy pomóc osobie, która po prostu fizycznie nie ma gdzie mieszkać, nie
ma gdzie się nawet umyć. Wygląda strasznie ten człowiek. Jest brudny, jest zaniedbany i
szuka naprawdę intensywnej 6 pomocy. No wskazuje, że gdyby nie pomoc MOPS nie miałby
nawet co włożyć do ust. Dlatego chciałbym się zapytać czy jest jakaś szansa, żeby temu
człowiekowi pomóc? Druga rzecz związana jest z problemem odpadów w mieście
Lubartowie. Odbywają się kontrole Straży Miejskiej, byliśmy informowani na poprzednich
sesjach Rady Miasta, miała być przedłożona kontrola, chciałem się zapytać czy już
zakończyły się te kontrole i kiedy moglibyśmy się jako radni zapoznać z efektem tych
sprawozdań, które są realizowane przez Urząd Miasta? I trzecia rzecz chciałem się zapytać o
taką rzecz, pomiędzy biurowcem Hut Szkła a Biblioteką Miejską został wyremontowany
parking na działce miejskiej. Aktualnie trwają prace przy parkingu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólny Dom” ale na tym parkingu znajduje się kilka latarni i one ..,
parking został już, inwestycja rozumiem już została zakończona natomiast wciąż te latarnie
nie świecą. Został on wybudowany warto żeby był oświetlony. Chciałem się zapytać kiedy
jest szansa, żeby te latarnie zostały włączone tak żeby mieszkańcy mogli w pełni korzystać z
udogodnień jakie powstały na tym placu. Dziękuję bardzo.
BURMISTRZ
Pan Przewodniczący Tomasiak podniósł kwestię Pana jednego z naszych mieszkańców, bo
zamieszkuje to chcę powiedzieć, że nieprawdziwe jest powiedzenie, że ja odmówiłem
pomocy. (Wypowiedzi z sali Przewodniczącego Rady nie do odtworzenia.) Rzeczywiście nie
mamy Proszę Państwa w tej chwili mieszkań chociaż oczekujemy na danie nam do dyspozycji
przez administrację czyli przez PGK, bo lokują się, zespół, który pomaga mi w wyborze,
będzie to jak gdyby oceniał. Natomiast temu Panu jest udzielana pomoc wszechstronna, że tak
to powiem na możliwości naszego miasta, ośrodka pomocy społecznej, bo przecież to jest to
samo. Z naszej informacji Pan wynajmuje stancję więc nie jest bezdomnym. Jednocześnie
chcieliśmy poprzez działalność MOPS skierować Pana do schroniska i Pan odmówił
skierowania do schroniska. Tutaj nie ma przymusu, bo każdy mas prawo decydowania o
sobie. MOPS proponował schronisko dla tego Pana na czas, który załóżmy byłby tam
niezbędny, potrzebny. Oczywiście jest ten Pan na liście oczekujących na mieszkanie socjalne

i w miarę możliwości i naszej decyzyjności, jeśli przy rozpatrywaniu potrzeb będziemy brać
to pod uwagę.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie zadał Pan Przewodniczący Jacek Tomasiak – kontrole odpadów. Kontrole
trwają, ja poleciłem skontrolowanie jak największej ilości podmiotów, które nie są w
systemie zagospodarowania tych odpadów. Na dzień dzisiejszy nie mam sygnału Pana
Komendanta, że kontrole zostały zakończone aczkolwiek jak Państwo uważacie, że na
następnej sesji powiedzmy ma być przedłożone sprawozdanie z tych działań, oczywiście
będzie to sprawozdanie przedłożone. Następne pytanie dotyczy oświetlenia,
nowowybudowanego oświetlenia przy parkingu przy lubelskich hutach szła, to muszę
powiedzieć, że troszeczkę warunki odbioru się zmieniły od 1 stycznia, jeśli chodzi o PGE. Do
tej pory było tak, że jak wykonawca kończył pracę praktycznie włączał to oświetlenie i ono
świeciło. Natomiast na ul. Jaśminowej ponad miesiąc mieszkańcy czekali i również miałem
interwencje nie tylko tutaj w biurze, nie tylko telefonicznie, ale również na facebooku mnie
podpytywali kiedy w końcu będą włączone. Jaśminowa już działa. Ja myślę, że ten parking, to
jest też kwestia najbliższych tak powiem dni. Dziękuję bardzo.

