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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ Wiceprzewodniczący Rady
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście, ja mam
jedno zapytanie. Zacznę tak. Od dwóch lat władze miasta wspólnie z powołaną instytucją tu
miejską MOSiR starają się przygotować dokumentację pod budowę obiektu przy ul.
Parkowej, bardzo potrzebnych i oczekiwanych. Na razie bezskutecznie. Dwie firmy, z
którymi została umowa rozwiązana nie wywiązały się właśnie ze swoich zobowiązań, z tych
umów. Z ostatnią firmą umowa została rozwiązana w tym roku, bodajże w październiku i z
informacji, jaką uzyskaliśmy na jednej z komisji pan Burmistrz Szumiec mówił, że będzie po
prostu podpisana nowa umowa z kolejnym biurem projektowym tak, żeby przygotować tą
dokumentację, żeby można było tę inwestycję kontynuować. O to chciałem zapytać. Czy
umowa z kolejną firmą została zawarta na przygotowanie dokumentacji tej ostatecznej,
prawidłowej przy ul. Parkowej i w jakim terminie firma ma się wywiązać ze swoich
zobowiązań jeśli taka umowa została zawarta? I jeszcze korzystając z tego, że jestem tutaj
przy mównicy chciałem bardzo mocno podkreślić problem, który tutaj poruszał
Przewodniczący Zieliński. Chodzi o tereny przy torach kolejowych i tereny za
cmentarzem. Ja o tym też tutaj już mówiłem. Bardzo często tamtym terenem się poruszam.
Jest to taki teren spacerowy dla mieszkańców osiedla Szaniawskiego i wielu mieszkańców
Lubartowa. To jest takie miejsce, gdzie jeżdżą rowerami, czy po prostu przemieszczają się po
naszym mieście. Potwierdzam, że właśnie szczególnie za cmentarzem jest teren non stop
zaśmiecony. W chwili obecnej nie jest też do końca zlikwidowane wysypisko śmieci
cmentarnych. Ja o tym mówiłem. Częściowo te śmieci zostały wywiezione, ale dalej
systematycznie są właśnie wyrzucane na te tereny kolei. Potwierdzam, że jest taka potrzeba,
żeby ucywilizować ten obszar. Dziękuję.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dobrze, biegniemy dalej. Następne pytanie zadał Pan Przewodniczący Jan Ściseł,
dokumentacja na ulicę Parkową. Drugi, trzeci - rozstrzygnięty będzie przetarg. Faktycznie, to
co Pan Przewodniczący Tomasiak mówił, można było rozstrzygać to bez przetargu,

aczkolwiek wybraliśmy metodę, że jednak ogłosimy ten przetarg, bo bardziej można
sprecyzować i określić warunki przystąpienia do wykonania tych projektów zamiennych, gdy
one są określone w specyfikacji. W niedługim czasie będzie podpisana umowa. Co do
terminów, bo chyba też również Pan Przewodniczący pyta o terminy. Więc pierwszy termin
to jest chyba 31 marca 2017r. i to jest pierwszy etap, czyli sztuczna nawierzchnia plus
parking. To jest termin na pewno realny. I drugi etap, czyli budynek kubaturowy i boisko z
nawierzchni naturalnej - jest to 31 maja, jak dobrze pamiętam.
Teren przy cmentarzu parafialnym. Rozumiem, że też chodzi o tą część zachodnią. Więc już
mówiłem o tym.

