PROTOKÓŁ Nr 15/16
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
która odbyła się w sali 105 Urzędu Miasta
w dniu 10 lutego 2016 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Grzegorz Jaworski.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3 Przyjęcie sprawozdania z Planu Pracy Komisji za 2015 rok.
4 Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
6. Wolne wnioski
7. Zamkniecie obrad.
Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie było. Komisja przyjęła
w głosowaniu proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie - 5 głosów „za”,
następnie przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3
Przyjęcie sprawozdania z Planu Pracy Komisji za 2015 r.
Głos zabrał przewodniczący Komisji- p. GRZEGORZ JAWORSKI, który przedstawił
Sprawozdanie z Pracy Komisji za 2015 rok.
Wobec braku uwag do ww. Sprawozdania, przystąpiono do głosowania nad
Sprawozdaniem.
Stosunkiem głosów:
za – 5, przeciw – 0, wstrzymano się- 0
Komisja przyjęła przedmiotowe Sprawozdania z Pracy Komisji za 2015 rok.

Ad.4

Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
Ponownie głos zabrał przewodniczący Komisji p. GRZEGORZ JAWORSKI, który
po przedstawieniu proponowanego Planu Pracy Komisji na 2016 rok, otworzył
dyskusję.
W nawiązaniu do punktu 3 proponowanego Planu dotyczącego „Planu przebudowy
dróg Gminy Miasto Lubartów na lata 2016-2018”, zaproponował Komisji
wystosowanie wniosku do Burmistrza Miasta o przekazanie Komisji sprawozdania
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z planu i etapów realizacji przebudowy dróg Gminy Miasto Lubartów w roku
bieżącym oraz planu przebudowy ulic i dróg na lata 2017-2018.
Wniosek poparł również radny GRZEGORZ GREGOROWICZ, który dodatkowo
wysunął postulat, aby na najbliższe posiedzenie Komisji, zaprosić reprezentanta
Miasta, który zda relację z praktycznej realizacji harmonogramu, przedstawionego
Komisji na jej posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku, dotyczącego wdrażania
i stanu realizacji prac nad przebudową dróg na terenie miasta w roku 2016.
Wobec jednogłośnego poparcia wszystkich członków Komisji, zmieniono brzmienie
punktu 3 Planu Pracy Komisji na 2016, o omawiane elementy. Ostatecznie punkt 3
uzyskał brzmienie: „Sprawozdanie z planu i etapów realizacji przebudowy dróg
Gminy Miasto Lubartów w roku 2016. Plan przebudowy dróg gminnych Miasta
Lubartów na 2017-2018.”
W tym miejscu głos zabrał radny p. JERZY TRACZ, który poruszył problem tzw.
orlików oraz braku dostępu do nich młodzieży. Według radnego, brak możliwości
nieograniczonego dostępu do osiedlowych orlików, a także zły stan techniczny np.
pawilonu sportowego znajdującego się na ulicy Krzywe Koło, owocuje nasilaniem się
tendencji o charakterze patologii wśród nastolatków. Radny p. J. Tracz twierdzi,
że brak właściwej infrastruktury technicznej, zniechęca młodzież do zajęć
sportowych, która wobec braku zorganizowanego czasu wolnego, chętniej sięga po
różne substancje odurzające i inne używki. W związku z tym, radny p. J. Tracz,
zaapelował o zajęcie się, przez władze Miasta,. stanem technicznym obiektów
sportowych
Następnie Komisja przeszła do omawiania kolejnych punktów Planu Pracy Komisji
na 2016 rok.
Radny p. GRZEGORZ GREGOROWICZ poruszył problematykę budowy drogi
wschodniej oraz zagadnienie oceny postępów prac związanych z jej budową.
Zauważył, że będąc radnym miejskim, a więc członkiem organu uchwałodawczego
Miasta, nie posiada skonkretyzowanej wiedzy, co do zatwierdzonego przebiegu trasy
drogi wschodniej oraz ostatecznego funkcji, jaką miałaby ona spełniać
w infrastrukturze drogowej miasta. Tym bardziej więc nie dysponuje informacjami
dotyczącymi przebiegu prac związanych z realizacją tej inwestycji.
Do rozmowy włączył się Przewodniczący Komisji p. GRZEGORZ JAWORSKI, który
poparł wypowiedź poprzednika, dodając jednocześnie, że oczekuje przekazania
Komisji konkretnych informacji, co do wydatkowania funduszy finansowych
przeznaczonych na budowę drogi wschodniej w budżecie miasta na 2016 rok.
Podsumował wypowiedź słowami: „Nie wiem, czy przeznaczyliśmy pieniądze na
wykup działek pod drogę, czy na realizację któregoś konkretnego wariantu, czy już
budowę.”
Głos w dyskusji zabrał również radny p. KAZIMIERZ MAJCHER, który stwierdził,
że według posiadanej wiedzy, kwota przeznaczona w bieżącym roku na budowę
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drogi wschodniej, będzie przeznaczona wyłącznie na wykonanie projektu budowy,
a nie na jej realizację. Dowodził również, że według posiadanych informacji nie
będzie to droga tranzytowa, lecz ulica wschodnia miasta, odciążającą ruch
w centrum. Sama budowa drogi zaś, zaplanowana jest na wiele etapów, ze względu
na duże koszty jej wykonania.
W świetle słów poprzedniej wypowiedzi, Przewodniczący Komisji p. GRZEGORZ
JAWORSKI zwrócił uwagę radnym, że wykonanie i akceptacja projektu drogi
wschodniej, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem konkretnej wizji przebiegu
i funkcji tej drogi. Radni Miejscy, a przede wszystkim członkowie Komisji
Infrastruktury Miejskiej, powinni mieć wiedzę i wpływ na kształt tego projektu. Dlatego
radny p. G. Jaworski domaga się przekazania Komisji sprecyzowanej wiedzy, co do
planów względem omawianej inwestycji.
Następnie głos zabrał radny p. JERZY TRACZ, który zwrócił uwagę Komisji,
na problem braku miejsc do wypoczynku dla Lubartowian. Wspomniał o terenach
leżących w dolinie Wieprza, które są „zielonymi płucami Lubartowa”, a jednocześnie
jedynym takim terenem do rekreacji na łonie przyrody, w najbliższej odległości od
miasta. Radny podkreślił potrzebę ochrony tego miejsca przed planami związanymi
z rozwojem infrastruktury drogowej na tych terenach.
Dyskusję podsumował Przewodniczący Komisji p. radny GRZEGORZ JAWORSKI
mówiąc: „Budowano Dom Kultury, który poszliśmy obejrzeć nie wiedząc w zasadzie
nic o projekcie. Tym razem najpierw musimy zapoznać się z planami projektowymi
związanymi z inwestycją, a potem, jako przedstawiciele społeczeństwa Lubartowa,
przekażemy władzom miasta, sugestie i uwagi.”
Na tym zakończono dyskusję nad propozycjami do Planu Pracy Komisji Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska na 2016 rok.
Głosowania nad przyjęciem przez Komisję Planu Pracy nie było. Przewodniczący p.
GRZEGORZ JAWORSKI zdecydował o przesunięciu tego punktu na najbliższe
posiedzenie Komisji.

Ad. 5
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Członkom Komisji przedstawione zostały dwa protokoły z poprzednich posiedzeń
Komisji.
Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia, które obyło się w dniu 13 listopada 2015 roku,
oraz Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia z dnia 14 grudnia 2015 r. Uwag do treści
protokołów nie było, zatem każdy z protokołów został jednogłośnie (5 głosów „za”)
przyjęty.
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Ad. 6
Wolne wnioski.
Przewodniczący p. GRZEGORZ JAWORSKI zgłosił techniczną uwagę. Poinformował
pozostałych członków Komisji, o swojej planowanej nieobecności w Lubartowie przez
okres około 1 miesiąca. W związku z tym poprosił Wiceprzewodniczącego –
p. Kazimierza Majchera o zastępstwo w przewodniczeniu obrad na najbliższych
posiedzeniach komisji.
Wolny wniosek złożył również radny p. JERZY TRACZ, który wniósł apel o poprawę
stosunków między Burmistrzem Miasta a Starostą Lubartowskim. Według radnego,
konsekwencją poprawy kontaktów między miastem a powiatem będzie lepsza
współpraca między samorządami, która doprowadzi do osiągnięcia wspólnych,
istotnych dla dobra Lubartowa, celów. Jednym z nich, jest według radnego
p. J. Tracza, ważny problem, jakim jest utrzymania czystości na drogach
znajdujących się na terenie Lubartowa.
Więcej wniosków oraz zapytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował
zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Katarzyna Gruba

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Grzegorz Jaworski

.
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