PROTOKÓŁ NR XV/2016 Z XV SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 22 MARCA 2016 ROKU W SALI
OBRAD URZĘDU MIASTA LUBARTÓW UL. JANA PAWŁA II 12

Interpelacje i zapytania radnych
Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Przewodniczący Rady Ja chciałem zapytać o dwie kwestie a mianowicie, pierwsza jest następująca,
dotarły do mnie sygnały nie wiem czy to są prawdziwe czy nieprawdziwe informacje i przy okazji
chciałem się zapytać właśnie o tę inwestycję przy ul. Parkowej. Czy były tam jakieś problemy, jeżeli
chodzi o budowę tych dwóch boisk, które mają powstać, jako pierwsze boiska? Czy były jakieś zmiany
w dokumentacji technicznej? Jeżeli były zmiany w tej dokumentacji technicznej, to na czym te zmiany
polegały? Chodzi mi o przesunięcie jednej z płyt przy ul. Parkowej. I drugie pytanie, bo dla odmiany
zgłosili się do mnie rodzice, którzy w ramach MOSiR posyłali dzieci, które miały się szkolić, jeżeli
chodzi o piłkę nożną. Natomiast spotkała ich niemiła niespodzianka, na początku tego roku okazało
się, że koordynator, który miał z nimi trenować opuścił swoje, no nie wiem, przepraszam może nie
będę mówił, że opuścił. Dotarły do mnie sygnały, że nie stawił się na treningi z nimi koordynator,
który do tej pory te czynności wykonywał. Czy to jest prawda i czy również prawdą jest to, że w
związku z tymi problemami nie udało się zgłosić tych naszych młodych adeptów piłki nożnej do
rozgrywek, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Oraz co dalej jest z koordynatorem, który do tej pory był i czy
została nawiązana jakaś może współpraca albo umowa z kimś, kto by się tymi dziećmi zajął? Po tym
takim dość długim okresie, kiedy no nie miał kto z tymi dziećmi trenować, nie miał się kto nimi zająć.
Jak ta sytuacja w dniu dzisiejszym wygląda? Czy te informacje, które dotarły do mnie od rodziców są
informacjami prawdziwymi czy też jest zupełnie inaczej? Dziękuję bardzo.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie zadał Pan przewodniczący Jacek Tomasiak- dwa pytania. Jedno dotyczy
koordynatora, który uciekł. No nie uciekł muszę Państwu powiedzieć obecnie przebywa na
zwolnieniu lekarskim. W rozmowie z nim, to zwolnienie potrwa w związku z tym MOSiR się
zdecydował na zatrudnienie w zastępstwie koordynatora. Pierwszy raz słyszę, że jakieś drużyny nie
przystąpiły do rozgrywek. Te rozgrywki po prostu się jeszcze nie wznowiły (Przewodniczący Rady; nie
zostały zgłoszone. I to jest nieprawda, że on trenuje zupełnie inny klub?) Nie to mnie oceniać. Te
wiadomości, które posiadam z MOSiR – przebywa na zwolnieniu. Jak wiemy pracodawca płaci, bo to
jest tam powyżej 50 roku życia przez 14 dni natomiast po 14 dniach świadczenie jest wypłacane przez
ZUS. Myślę, że to jest problem ZUS czy ten Pan trenuje inny klub czy nie. Dla mnie przebywa na dzień
dzisiejszy na zwolnieniu. Z młodzieżowymi grupami nic się złego nie dzieje. Jest nowy koordynator,
który widzę skutecznie te zajęcia prowadzi. Żadna z grup tych najmłodszych, które Pan Kruszankin 74
prowadził nie ucierpiała. Tam chyba była przerwa 2 tygodniowa, jeśli chodzi o treningi. Te treningi są
wznowione, więc nie ma grupy trenującej, która by nie miała opiekuna. Następne pytanie,
zastanawiałem się czy nie udzielić na piśmie Panu Przewodniczącemu tej odpowiedzi, ale jak Państwo
wykażecie trochę cierpliwości to postaram się przybliżyć problem projektowania. Może zacznę
najpierw, bo pewnie Państwo mocno się niepokoicie tym pierwszym etapem, który został rozpoczęty
przez MOSiR, ta inwestycja, to boisko ze sztucznej trawy. Chcę państwu powiedzieć, że ta inwestycja
na pewno nie jest zagrożona, bo takie plotki też do mnie docierają, bo roboty zostały wstrzymane itd.
Rzeczywiście zostały wstrzymane ale ja już mówiłem o tym, że ze względu na panujące warunki

atmosferyczne, które uniemożliwiają, że tak powiem działania. Od 1 marca miały być wznowione te
prace. Odbyła się rada budowy, która w składzie nadzoru, wykonawcy, przedstawicieli MOSiR udała
się na miejsce prowadzenia inwestycji. Doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu prowadzić w tej chwili
prac. Następna rada budowy tuż po świętach ma się zebrać. Ustalone jest, że będziemy zaczynać
budowę od tego parkingu na razie. W niczym to nie utrudnia, żeby te prace szły, ale ten grunt musi
niestety wsiąknąć, wyschnąć i dopiero te prace da się prowadzić pomimo, że już wykonawca tych
prac jest wyznaczony też no niestety bo jakieś sobie prace poprzekładał i musiał to odroczyć a
niestety nie może wejść z pracami tam w tej chwili. Troszeczkę ma tam do wykonawcy pretensję, że
nie przedstawiono mu tych warunków które tam panują na tym boisku. Natomiast w miesiącu
styczniu tak jak jest i zresztą sugestia Wysokiej Rady żeby rozpocząć te prace od budynku
kubaturowego zleciłem, no już wtedy Dyrektora Pana Gieracha nie było, a nowy Pan Dyrektor, że tak
powiem nie był wyłoniony w konkursie, więc w porozumieniu z Panią Kierownik, która pełniła
obowiązki bo pan Burmistrz ją upoważnił do pełnienia obowiązków, ustaliliśmy, że poddamy może
nie weryfikacji ale podzielenia tego drugiego etapu jaki jest budynek kubaturowy na jeszcze etapy,
które by pozwalały zarówno jak i finansowo jak i zapewnienie zamknięcia stanów, które by że tak
powiem były niezagrożone dla tej inwestycji i co się okazało? Okazało się, że nasi budowlańcy wzięli
ten projekt, zaczęli analizować i się pojawiły pewne elementy, które niestety wymagają poprawy. A
mianowicie dobrze mówił Pan Przewodniczący o tym, że jak boisko to nie zostanie przesunięte itd,
faktycznie jest propozycja, już z Panią projektant żeśmy rozmawiali, należy tą całą inwestycję
przesunąć w kierunku wschodnim czyli w kierunku Wieprza na tyle na ile się da, bo również tam nie
jesteśmy do końca właścicielami wszystkich gruntów. Najlepsze życzenie było, żeby to było 11 m,
udaje się przesunąć 7 m a te 7 m w zupełności już wystarcza na to, żeby uzyskać, że tak powiem
korzystne rozwiązania do tego budynku. Proszę się nie przerażać, jest rozwiązanie, że będziemy
przeprojektowywać cały projekt ale podam takich kilka rozwiązań, które należałoby wprowadzić np.
w tym projekcie, który w tej chwili jest, na które jest pozwolenie stolarka okienna jest np. EI 60. O
czym to świadczy? Pewnie Państwo niektórzy wiecie a może nie wszyscy więc powiem że to jest
stolarka aluminiowa bardzo droga, która minimum 60 min musi wytrzymać w otwartym ogniu czyli
wysokich temperaturach. A to miało z tym związek, że po prostu przestrzeń wokół tego budynku była
za mała, żeby zastosować np. okna nie EI 60 czyli okna dwukrotnie tańsze. W związku z tym droga
pożarowa tak naprawdę to biegła od ul. Sławińskiego aż do ul. Parkowej tylko po to, żeby straż mogła
dojechać do tego budynku kubaturowego, bo tylko on wymaga drogi pożarowej i tej oceny
przeciwpożarowej. Również automatycznie ta droga, którą miałby wóz bojowy straży dojechać
wymaga zupełnie innej konstrukcji, zupełnie innej podbudowy, innej grubości kostki, która też bardzo
jest kosztowna. Przesuwając o te 7 m. skorzystamy z tego, że tą drogę pożarową można poprowadzić
tylko i wyłącznie wokół tego budynku. Czyli będzie można wjechać od strony ul. Parkowej i ten wóz
strażacki w zupełności sobie poradzi sobie, jeszcze zyskamy tą odległość. Automatycznie od tego
parkingu, czyli dojście do jednego boiska czy drugiego czy do budynku tego kubaturowego nie
wymaga tej drogi, wystarczy tak naprawdę, że będzie nie 75 to droga dojazdowa tylko droga, którą
będzie można z parkingu swobodnie sobie dojść do tych obiektów. Więc to również pomniejszy
koszty. Oczywiście w między czasie jak analizowaliśmy te podmioty również sobie pozwoliłem na to z
Panią p.o. dyrektora, że odwiedziliśmy Lubelski Związek Piłki Nożnej, żeby uzyskać również akceptację
tego projektu jak również w przyszłości, żeby nie było problemu z uzyskaniem że tak powiem licencji
na rozgrywanie meczu czy pod kątem zarówno bezpieczeństwa itd. I pewne rzeczy okazały się
również, że nie wystarczy. Toalety, które są wewnątrz budynku należy tak powiem to boisko już
trawiaste wyposażyć w dodatkowe kontenerowe np. toalety, które nie są aż tak bardzo kosztowne.

Również należy, ja cały czas mówię o wymogach LZPN, który udziela tych licencji i wydzielenie
sektora dla gości przyjezdnych, zostawienia tam również miejsca chociażby na TOY TOYE. Nie
widziałem również, przynajmniej takie uwagi były Prezesa LZPN nie ma pomieszczenia dla spikera dla
ochrony a jeśli to boisko jest zaprojektowane na 999 miejsc 1000 wymaga takie pomieszczenie żeby
było tak zlokalizowane, że zarówno jak i spiker, który musi informować o jakichś tam
zabezpieczeniach czy kierować ruchem jak i również ochrona, takie pomieszczenie powinno powstać
nie mówię już o tablicach świetlnych itd. także ja nie chcę już więcej państwu zabierać czasu bo i tak z
tego co słyszę będziemy te rzeczy już w niedługim czasie bo już w miesiącu kwietniu omawiać. Ja
tylko tak zasygnalizowałem uwagi, które uważałem, że powinny się dzisiaj w tej informacji pojawić.
Oczywiście pierwsze spotkanie nie wiem na Komisji Oświaty chyba będzie, przyjdzie Pan Dyrektor,
wszystkie osoby, które są odpowiedzialne i będziemy Państwu udzielać informacji. Ja chciałem
jeszcze raz podkreślić, że również na budynek kubaturowy został już złożony wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie uzyskania dofinansowania, które oczywiście pozwoli na zwiększenie
tych środków na tą inwestycję. Ja bym miał tyle. Jeśli ewentualnie są jakieś dodatkowe pytania
odpowiem.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ze zdziwieniem usłyszałem, że Pan Juliusz Kruszankin jest na zwolnieniu. Ja przeczytam Panu artykuł
ze strony internetowej zespołu Bzura Chodaków „Mało kto spodziewał się, że Bzura po raz kolejny
zmieni trenera a jednaj się stało, Juliusz Kruszankin wczoraj poprowadził po raz pierwszy zajęcia z
naszą drużyną seniorów. Wydaje się że po małych zawirowaniach w Klubie wszystko wraca na
właściwe tory. Tak należy najkrócej określić to co wydarzyło się w ostatnich tygodniach” I dalej jest
opis jak to trener Kruszankin trenuje właśnie drużynę w zupełnie innym rejonie Polski. Więc
zastanawiam się czy tam ma podpisaną umowę, na jakich zasadach jest na zwolnieniu lekarskim i czy
nie powinien jednak w takim wypadku a tym bardziej, że już odbyły się rozgrywki i te rozgrywki
poprowadzić, zostać w jakiś sposób inaczej potraktowany niż taki, że wierzymy w to zwolnienie
lekarskie. Wystarczy wpisać tylko to nazwisko do internetu i pojawia się strona oficjalna zespołu
ligowego. Dziękuję za te odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

