PROTOKÓŁ Nr 15/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, 5portu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 14 grudnia 2015 roku

Lista obecności radnych i gości w załączeniu.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji J. Tchórz. Powitał zgromadzonych,
stwierdził prawomocność obrad i odczytał dostarczony w materiałach porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem
podziału subwencji oświatowej
pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy
priorytetów i inwestycji oświatowych na lata 2016-2017.
4. Informacja o stanie Miejsc Pamięci Narodowej ( groby poległych powstańców,
żołnierzy, zabytkowych grobowców, tablic pamiątkowych)
5. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIII sesji Rady Miasta
Lubartów.
6. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji
7. Wolne wnioski
8. Zamkniecie obrad.
Propozycji zmian do porządku obrad nie było, zatem Komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad.3
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału
subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów i inwestycji
oświatowych na lata 2016-2017.
Głos
zabrała
Naczelnik
Wydziału
Oświaty,
Kultury,
Sportu
Rekreacji
E. Sędzimierz, która zreferowała powyższe zagadnienie.
W swojej wypowiedzi podkreśliła, że na tym etapie tworzenia budżetu nie można tak do
końca dokonać podziału subwencji oświatowej pomiędzy szkoły, z uwagi na to, że 27
października 2015 roku ukazał się dopiero projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego i ten projekt jest w chwili obecnej w konsultacjach.
Dodała również, że dane na podstawie których wyliczana jest subwencja dla miasta
Lubartów są zbierane w ramach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września i
częściowo 15 października, a dodatkowo na przełomie jednego i drugiego roku, ewentualnie
w początkach stycznia powraca do urzędu, aby dokonać analizy i ewentualnie nanieść i
korekty i dopiero na podstawie takich danych, które są przekazane do Ministerstwa, jest
przygotowywana tzw. metryczka subwencji, czyli dostajemy szczegółową informację o tym,
jaka to jest wysokość kwoty w rozbiciu na poszczególne wagi i to jest dosyć taki szczegółowy
i dosyć trudny algorytm podziału tej części oświatowej.
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Podkreśliła również, że najistotniejsza rzecz to taka, że w ramach tych środków, które
otrzymujemy w subwencji bierze się liczbę uczniów przeliczeniowych na różnych poziomach
kształcenia, plus do tego różnego rodzaju wagi, bardzo szczegółowo wymienione, czyli m.in.
niepełnosprawności, dodatkowe środki są również przyznawane dla uczniów z oddziałów
najmłodszych. I dopiero jak mówiła, kiedy przychodzi informacja dotycząca subwencji, to
dopiero można to przeliczyć na poszczególne placówki i zając się wyliczeniem tego, wiedząc,
jakiego rodzaju wagi należy uwzględnić w poszczególnych placówkach. Także dopiero koniec
lutego, początek marca przychodzi informacja o wysokości subwencji.
W otwartej dyskusji pytań, uwag i wniosków odnośnie przedstawionego tematu nie było,
zatem Przewodniczący przeszedł do kolejnej części omawianego zagadnienia, a mianowicie
ustalenia listy priorytetów remontów i inwestycji oświatowych na lata 2016-2017.
W związku z tym pytał Panią Skarbnik L. Biskup, czy dyrektorzy szkół zgłosili jakieś remonty,
czy kwoty, które są im potrzebne na przyszły rok.
Skarbnik Miasta udzielając odpowiedzi na pytanie poinformowała, że dyrektorzy placówek
zgłosili wnioski do budżetu na inwestycje na rok 2016, przy czym jak zaznaczyła, żadna z tych
inwestycji poza rozbudową szkoły podstawowej nr 4 nie znalazła się w projekcie budżetu,
ponieważ w wieloletniej prognozie finansowej jest bardzo duże zadanie pn. "Modernizacja
bazy edukacyjnej w Lubartowie" i Miasto chce pozyskać 18 mln zł. na to zadanie i w ramach
tego zadania będą modernizowane wszystkie budynki oświatowe poza Szkołą Podstawową
Nr 4, bo to zostanie zrobione w ramach środków własnych.
Innych pytań i dalszych głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący komisji zamknął
ten punkt porządku posiedzenia i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.4
Informacja o stanie Miejsc Pamięci Narodowej
zabytkowych grobowców, tablic pamiątkowych)

( groby poległych

powstańców,

żołnierzy,

Głos zabrał Przewodniczący Komisji, który poinformował,
że członkom Komisji została
dostarczona informacja
o stanie miejsc pamięci narodowej
w Mieście Lubartów,
przygotowana przez Wydział Infrastruktury Miejskiej ( inf. w załączeniu) oraz wykaz kart
ewidencyjnych ( wykaz w załączeniu).
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zrobić 5 minutową przerwę
na zapoznanie z przedstawionym materiałem i potem dopiero przystąpić do ewentualnych
pytań i dyskusji.
Po zapoznaniu się członków Komisji z przedstawionym
otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:

materiałem,

Przewodniczący Komisji

Radny A. Zieliński, który poprosił, aby wykaz kart ewidencyjnych był bardziej dokładny, bo
ten przedstawiony na obecnym posiedzeniu zawiera szereg błędów, a jego zapisy są
nieprecyzyjne, np. poz. nr 39, czy 40. W związku z tym sugerował uporządkowanie tych
materiałów, aby były lepiej, bardziej czytelnie opisane.
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Kolejną rzeczą, o jakiej mówił i jaka mu się nasunęła, był fakt, że karty ewidencyjne to jedno,
ale nie każdy ma czas, aby pójść i ocenić stan tych tablic i pomników i zapoznać się z tym, w
jakim są stanie. Dlatego, jak podkreślał, brakuje w tych materiałach informacji o tym, w jakim
kontekście Urząd to widzi w hierarchii uporządkowania. Bo jak zaznaczał, brakuje oceny
stanu, mówiącej o tym, że jest miejsce, czy pomnik wymagający natychmiastowej renowacji,
albo taki, który nie wymaga w chwili obecnej żadnych nakładów. I to właśnie Jego zdaniem
nasze służby miejskie mogłyby się tym zająć i dać wskazówkę, które obiekty należałoby w
pierwszej kolejności poddać renowacji, czy nawet zorganizować zbiórkę publiczną pieniędzy
na ich renowację.
Trzecia sprawą, jaką podnosił radny A. Zieliński, była taka, że jest kilka tablic, czy miejsc
jednorodnych. Wobec tego proponował przekazać społeczeństwu taką informację, by np.
młodzież wiedziała, jakie tablice i jakie pomniki są na naszym cmentarzu i w naszym mieście.
Ponieważ rzecz jest w tym, że nie zawsze o te pomniki ma kto dbać. Dlatego zaproponował,
aby wydać jednodniową broszurkę o tablicach pamiątkowych i miejscach pamięci narodowej
z wykazem miejsc pamięci narodowej.
Mówił również, że byłby skłonny poprosić, aby nie tylko zinwentaryzować, ale również np.
zaapelować do szkół, aby wybrały sobie wybrane tablice, czy pomniki, aby potem się nimi
opiekować. Chodzi o to, jak mówił, aby nie było sytuacji takiej, że jednym pomnikiem, bo jest
znaczący i znany opiekują się wszyscy, a o innych się zapomina. W związku z tym nie należy
przydzielać, ale dać uczniom możliwość wyboru i może wówczas zorganizować zbiórkę
publiczną, dzięki której można by było zgromadzić fundusze i w ten sposób uporządkować i
zmodernizować szereg obiektów miejsc pamięci narodowej, o których często zapominamy.
Podkreślił na koniec, że nie można oczywiście ingerować w cmentarz parafialny, bo to jest
decyzja suwerenna kościoła.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Zielińskiego, radna M. Majewska mówiła, że z tego,
co jest zorientowana, to takie prace, o których mówił radny A. Zieliński są wykonywane w
Gimnazjum Nr 2, gdzie to uczniowie klas trzecich, którzy realizują projekty na zakończenie
gimnazjum, z nauczycielem Andrzejem Sekułą, tego typu prace wykonywali. Dokonywali
spisu tablic pamiątkowych, bo Pan Sekuła, który działa w Lubartowskim Towarzystwie
Regionalnym jest zorientowany w tym temacie i bardzo dobrze prowadzi ten projekt.
W związku z tym, jak mówiła, dobrze by było dokonać konfrontacji, jak również opublikować
tą pracę, którą uczniowie wykonali, bo tego typu praca jest robiona z roku na rok, już trzeci,
albo czwarty rocznik tym się zajmuje. W związku z tym warto by było podać do publicznej
wiadomości efekty pracy uczniów, ponieważ byłaby to publikacja warta zainteresowania.
Następnie głos zabrał ponownie
radny A. Zieliński, który apelował
powtórnie
o
uporządkowanie tych materiałów, aby były one uporządkowane i przejrzyste, a ponadto
zawierające także informację, które to obiekty w pierwszej kolejności nadawałyby się do
renowacji oraz lepszy opis.
Dalszych głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Komisji zamykając dyskusję w
przedmiotowym
punkcie zaznaczył, że Jego zdaniem taki punkt powinien się znaleźć
ponownie w planie pracy Komisji na rok przyszły, przy czym należy dać więcej czasu osobom
przygotowującym opracowanie tego zagadnienia.
Ad.5
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Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIII sesji Rady Miasta Lubartów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej
uchwały budżetowej na rok 2016.

prognozy finansowej

oraz

Przewodniczący Komisji oddał głos Skarbnik Miasta L. Biskup, która omówiła oba projekty
uchwał łącznie. Omawiając projekt uchwały odnośnie uchwały budżetowej podkreśliła, że w
formie autopoprawki został zmieniony §5, w którym to w ust. 1 i ust. 2 zostały wprowadzone
zmiany polegające na tym, aby kwotę rezerwy ogólnej zapisać w wysokości 95 tyś. zł., zaś
celowej w kwocie 860 tyś. zł.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Komisji J. Tchórz, który pytał czy zostały zwiększone dotacje dla jednostek.
Skarbnik Miasta L. Biskup udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie mówiła, że na pewno
dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury i to była kwota 1 mln 100 tyś zł., i 810 tyś. zł. to
była dotacja dla Biblioteki, natomiast Muzeum Ziemi Lubartowskiej ostatecznie, docelowo
otrzymało 84tyś. zł., promocja miasta jest tak jak było, zaś opieka przedszkolna to środki,
które trzeba wyasygnować w takiej wysokości, w jakiej są potrzebne. Narkomania i
profilaktyka alkoholowa na poziomie poprzedniego roku, dla hospicjum dotacja tez na
poziomie poprzedniego roku, a ochrona zdrowia i wszystkie te pozostałe na poziomie roku
poprzedniego poza sportem, gdzie dotacja jest na poziomie końca roku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji pytał, czym są spowodowane te zwiększone
dotacje.
Skarbnik Miasta mówiła, że trudno było oszacować, jakie będą potrzeby Lubartowskiego
Ośrodka Kultury, ale jest to na pewno dużo większy lokal do utrzymania niż był dotychczas i
koszty utrzymania z tego, co Pani Dyrektor zgłasza są znacznie wyższe, przy czym wniosek był
dużo wyższy, ale jak dodała środki nie pozwalają na to, by LOKotrzymał wnioskowaną kwotę.
W dalszej kolejności głos zabrał Radny A. Zieliński, który miał uwagi i pytania dotyczące
inwestycji. W opisówce, na str. 10 chciał skonfrontować dwie pozycje, a mianowicie: budowa
Drogi Wschodniej, na którą przeznaczone jest 600 tyś zł. oraz dotację na budowę drogi dla
Gminy Lubartów 1 mln 500 tyś zł.
W tym miejscu postawił wniosek do Urzędu w takim kontekście, że w przypadku, kiedy
będzie zatwierdzony budżet i będą zlecane prace projektowe,
należy równolegle
opracowywać dokumentację dla Drogi Wschodniej oraz przebudowy drogi w Porozumieniu z
Gminą Lubartów, bo jak podkreślał to Porozumienie dotyczy
ul. Hutniczej, która będzie
przecinać Droga Wschodnią. Dlatego nie może dojść do takiej sytuacji, że dwa zespoły
projektowe będą pracować osobno nad projektami. Prace muszą być prowadzone
równocześnie albo w porozumieniu, niezależnie od tego, w jaki sposób, czy od jakiego
momentu rozpocznie się budowa.
Kolejny wniosek radnego Zielińskiego dotyczył monitoringu w mieście. Radny wnioskował o
to, że kiedy okaże się, że wniosek odnośnie monitoringu w mieście znajdzie się w budżecie
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obywatelskim
i zostanie
również
uwzględniony
przez Radę, to wówczas środki
zarezerwowane w budżecie miasta na monitoring, przeznaczyć na modernizację ulic i placów
w mieście.
Stosunkiem głosów: 6 głosów "za", Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.
Następną sprawą, o jakiej mówił radny A. Zieliński, był zapis na str. 11 opisówki do budżetu
pn. "Zielony LOF", bo jak mówił, wyobrażał sobie, że modernizacja Parku Miejskiego dotyczy
nie tylko budowy nowych rzeczy, ale przede wszystkim tych, które już istnieją. Następnie
dodał, że zaniepokoił go fakt, że walcząc o środki zewnętrzne na Zielony LOF w ogóle nie
został uwzględniony amfiteatr, który aż się prosi, aby go zmodernizować, bo to jest cześć
kompleksu parkowego.
Do wypowiedzi radnego odniosła się Skarbnik Miasta L. Biskup, która mówiła, że pytała
Burmistrza o realizację wniosków złożonych przez Pana radnego Tracza i tam również był
wniosek o modernizację tej budowli. Pan Burmistrz odpowiedział, że to będzie się jak
najbardziej mieściło w ramach tego zadania.
Wobec tego radny A. Zieliński zaproponował, aby na sesji o tym powiedzieć, aby uspokoić
radnych, że niezależnie od tego opisu, Zielony LOF uwzględnia również modernizację, czy
renowacje amfiteatru, gdyż to jest bardzo ważna informacja.
Następnie radny zgłosił swój kolejny wniosek, który dotyczył sprawy kontrowersyjnej, ale jak
mówił, z Jego punktu widzenia bardzo istotnej, bo kompleksu sportowego przy ul. Parkowej.
Radny proponował, aby budować obiekt kubaturowy i boiska, natomiast z budową hali
sportowej wstrzymać się do czasu rozstrzygnięcia sprawy likwidacji gimnazjów, ponieważ w
przypadku
likwidacji
takich
szkół należałoby,
rozwazyc
przeniesienie
II Liceum
Ogólnokształcące do siedziby Gimnazjum Nr 2 i wówczas tam rozbudować halę sportową dla
potrzeb II LO i mieszkańców miasta, bo jak mówił byłoby to najlepsze rozwiązanie i o wiele
mniej kosztowne niż budowa hali sportowej w parku.
Powyższy wniosek nie był opiniowany

przez Komisję.

W dalszej kolejności głos zabrał radny J. Tracz, który w swoim wystąpieniu zwrócił się z
prośbą do członków Komisji, aby się udać jak najszybciej do pawilonu sportowego przy ul.
Krzywe Koło, aby zapoznać się z potrzebami i problemami klubów.
Dodał również, że Komisja Infrastruktury
miała swoje posiedzenie wyjazdowe i zdobyła
bogatą wiedze w tym temacie.
Prosił również, aby udać się do LOK- w czasie trwania zajęć, aby dowiedzieć się na temat
poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcjonalności, bo to jest bardzo ważne, aby mieć
taką wiedzę do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Dodał również, że w chwili oddania
tego obiektu, ta baza lokalowa wręcz ogranicza wszelką działalność kulturalną.
Na koniec swojej wypowiedzi podkreślił, że chciałby, aby wszystkie pieniądze z budżetu były
wydawane w sposób zasadny i celowy oraz zwrócił się ponownie z prośbą do radnych, aby
zapoznać się z pracą każdej z tych miejskich instytucji i zgodnie z wolą i życzeniem lokalnej
społeczności wydawać pieniądze.
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Dalszych głosów w dyskusji nie było,
omawianymi projektami uchwały.

zatem

Komisja

przystąpiła

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej,
Sportu i Rekreacji zaopiniowała pozytywnie, stosunkiem głosów:
za- 2

przeciw - O

do głosowania

nad

Komisja Oświaty, Kultury,

wstrzymujących

się - 4

Podobnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Komisja zaopiniowała
pozytywnie, takim samym stosunkiem głosów:
za - 2

przeciw - O

wstrzymujących

się - 4

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Lubartów.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji informując, że radnym została dostarczona
Komisji Rewizyjnej, która uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

opinia

W otwartej dyskusji radny A. Zieliński zwrócił się do radnego P. Skubiszewskiego, jako
prawnika, z wątpliwościami takimi, czy pismo Pani E. Wąs i Pani A. Gryt Y należy potraktować,
jako wniosek, czy jako petycję, bo jak podkreślał ma wątpliwości prawne w tej sprawie.
Radny P. Skubiszewski nie odpowiedział radnemu na Jego pytanie. Obiecał jednak, że chętnie
odniesie się do powyższego problemu na sesji, kiedy to przeanalizuje ustawy, bo dopiero
wówczas będzie mógł się odnieść do tego stanu faktycznego.
Radny A. Zieliński pomimo tego wypowiedział swoje zdanie, w którym podkreślił, że jeżeli
pismo obu tych Pań potraktujemy, jako wniosek, to Burmistrz nie może być adresatem, gdyż
jest On organem władzy wykonawczej. Wykonuje zadania publiczne i wniosek nie mieści się
w kategoriach pracodawcy. A jeżeli natomiast uznamy, że to nie był wniosek, lecz petycja do
Urzędu, to Panie miały prawo domagać się zatrudnienia. Problem jednak stanowi fakt, jak
mówił, że interpretacja jest taka, że to nie jest petycja, lecz wniosek, w związku z tym Panie
nie mogły wystąpić w takiej formie.
( W trakcie dyskusji posiedzenie Komisji opuścił radny P. Skubiszewski)
W dalszej części dyskusji radny A. Zieliński podkreślał również, że jeżeli uznamy, że to był
wniosek, a nie petycja, to Burmistrz miał prawo odmówić, ale należało publicznie go zapytać
o powód odmowy zatrudnienia bezrobotnych i jaka jest polityka Urzędu Miasta i Burmistrza
wobec bezrobotnych w Lubartowie. Jeżeli natomiast uznamy, że to jest petycja i odrzucony
zostanie ten projekt uchwały, to rzeczywiście należałoby rozpatrzeć sprawę w kategoriach,
czy Burmistrz złamał ustawę o petycjach, czy też nie.
I z uwagi na fakt, że są sprzeczne opinie, na dzień dzisiejszy On nie jest w stanie tego
stwierdzić.
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Innych głosów radnych w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący rozpoczął procedurę
głosowania odnośnie omawianego projektu uchwały. W głosowaniu, stosunkiem głosów:
za - O
przeciw - O
wstrzymujących
Komisja nie wydała opinii odnośnie omawianego projektu uchwały.
( Radny J. Tracz nie brał udziału w głosowaniu - nieobecny na sali ).

się - 4

Po zaopiniowaniu wszystkich projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem
obrad XIII sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja przystąpiła do kolejnego punktu porządku
posiedzenia, tj. pkt. 6.
Ad.6.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Radnym przedłożony został protokół Nr 14/15 z dnia 17 listopada 2015 r.
Uwag do treści protokołu nie wniesiono. W głosowaniu, protokół został jednogłośnie
przyjęty przez Komsjię - 4 głosy "za".
( Radny J. Tracz nie brał udziału w głosowaniu - nieobecny na sali ).
Kolejnym punktem porządku obrad był punkt"

Wolne wnioski".

Ad.7
Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała radna M. Majewska, która zaproponowała następne
posiedzenie Komisji, jako posiedzenie wyjazdowe do pawilonu sportowego przy ul. Krzywe
Koło, a następnie siedziby Lubartowskiego Ośrodka Kultury.
Innych wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji podziękował
zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w
dniu 14 grudnia 2015roku.

Sporządziła:

PRZEWODNICZĄCYKOMISJI

Jacek Tchórz
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INFORMACJA
o stanie miejsc pamięci narodowej w Mieście Lubartów
1. Uwarunkowania prawne:
a. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej jest podstawowym zadaniem Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w szczególności nad grobami i cmentarzami
wojennymi w myśl ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.
U. z dnia 30 maja 1933 r.)
b. Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz.U.1933.39.311 z późno zm.) "groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką
Państwa ...",
c. Zgodnie z art.6 ust.2 w/w ustawy koszty budowy i utrzymania, w tym remontów, grobów i
cmentarzy wojennych ponoszone są ze środków budżetu państwa.
d. Bezpośredni nadzór i utrzymanie grobów wojennych w Lubartowie sprawuje Lubelski Urząd
Wojewódzki.
e. Zgodnie z art. 6 ust.3 w/w ustawy Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć
jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu
terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
W przypadku Miasta Lubartów Wojewoda Lubelski sporadycznie przekazuje pieniądze w
danym roku budżetowym na utrzymanie grobów wojennych ( na ogół wykonanie prac
remontowych).
f. Zgodnie z art.7 w/w ustawy gminy sprawują bezpośredni dozór nad stanem grobów i
cmentarzy wojennych, jeżeli czynności dozoru nie poruczono zrzeszeniom i organizacjom
społecznym.
2. Stan obecny
a. Miasto Lubartów w ostatnich 7 latach wykonało remonty następujących mogił wojennych z
pieniędzy przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego:
i. Mogiła ziemna .Poległvrn na polu chwały przy odpieraniu pod wodzą Józefa
Piłsudskiego nawały bolszewickiej w r. 1920"
ii. Mogiła zbiorowa rozstrzelanych 50 osób przez niemców w dniu 23 grudnia 1939
roku
ii i. Mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w I wojnie światowej "Żołnierz nieznany" 62
płyty nagrobkowe - wykonanie ogrodzenia i płyty z napisem
iv. Mogiła zbiorowa "Legionistom poległym na terenie powiatu lubartowskiego w
1915r"
b. Wojewoda Lubelski planuje w 2016r. przekazać Miastu Lubartów środki finansowe na
wykonanie remontu mogiły "Tu leżą prochy powstańców 1863r. z oddziałów
Lewandowskiego i Bogdanowicza"
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