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Interpelacje i zapytania radnych

Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, ja mam
jedno pytanie. Panie Burmistrzu ostatnio na Węgrzech na początku czerwca była delegacja z
miasta Lubartowa i tam na części oficjalnej została przekazana flaga przez burmistrza miasta
Hajdudorog Tomasa Cige i chciałbym się zapytać, co z tą flagą się dzieje? Czy ona została
odłożona gdzieś na półkę? Nie chciałbym wchodzić w kompetencje Pana Burmistrza, ale
mógłbym coś zaproponować, po prostu, żeby ta flaga może tutaj na tej sali właśnie,
odpowiednie miejsce by było, żeby stojaki jakieś tutaj wstawić i ustawić flagę np. Polską
biało-czerwoną, UE bo jesteśmy w UE, flagę Lubartowa bo mieszkamy tutaj i miasta
zaprzyjaźnionego, partnerskiego tutaj na tej sali. Ładnie by to wyglądało. Myślę, że może
przy następnych wizytach delegacji Litwy i Ukrainy może też by się pojawiły w tym miejscu,
ładnie to by wyglądało na tej sali, jakby te flagi były. Dziękuję
BURMISTRZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ pracujemy bez przerwy nie miałem szansy
nawet sięgnąć do dokumentów, więc na niektóre pytania odpowiem Państwu na piśmie po
sprawdzeniu w dokumentach, żeby też nie prowadzić państwa w błąd.
(…)Pan Radny Majcher, bardzo dziękuję za tą sugestię, bo to rzeczywiście dobry pomysł.
Mamy na razie takie dwa miasta w sposób formalny współpracujący. Z Ukrainą z takim
miastem Emilczyn mamy relacje trochę luźniejsze, bo nie jest to oficjalne nasze miasto
partnerskie, ale też rodzi się współpraca. Być może Państwo wiedzą a informowałem też
Państwa z miastem Sławutą, miastem które oparte jest o podobne korzenie jak Lubartów więc
wiele nas łączy. Może będziemy mieć również miasto partnerskie na Ukrainie i ten pomysł
jest rzeczywiście godny przynajmniej do zastanowienia się, przeanalizowania jak to jak
gdyby ujawnić tą możliwość prezentacji naszych miast partnerskich.

