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Interpelacje i zapytania radnych
PRZEWODNICZĄCY RADY
Panie Burmistrzu, Szanowni radni, Szanowni mieszkańcy Lubartowa. Chciałem zadać kilka pytań.
Jedno pytanie będę zadawał na każdej sesji i będzie ono wracało jak bumerang dopóty, dopóki nie
stanie się to, co zostało obiecane prawie rok temu przez władze naszego miasta, a mianowicie o
chodnik przy ulicy Powstańców Warszawy, przy osiedlu, przy bibliotece. Mimo, że wielokrotnie
byliśmy zapewniani, że ta sprawa zostanie uregulowana, jedyny chodnik, który łączy tych
mieszkańców tego osiedla z ul. Lubelską nadal jest zajęty przez samochody, które tam parkują w
miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Nikt nie reaguje. Na ostatniej sesji Rady Miasta był
Komendant Policji, również obiecał, że będą jakieś interwencje, ale niestety sytuacja na tym terenie
w ogóle się nie zmieniła, dlatego ja naprawdę gorącą mam prośbę, żeby te obietnice o tym, że zostaną
postawione słupki, ograniczenia, że mieszkańcy będą mogli korzystać z tego, co zostało dla nich
wybudowane i w końcu zostanie to zrealizowane, a od słów przejdziecie Panowie do czynów.
Kolejna rzecz, to chciałem się zapytać, ponieważ na ostatniej sesji Pan Burmistrz Bodziacki
poinformował mnie w odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych o tym, że odbywają się już
przetargi, jeżeli chodzi o wywóz odpadów w przyszłym roku. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jakie
będą koszty wywozu tych odpadów, szczególnie mieszkańcy domków jednorodzinnych, gdzie opłata
jest bardzo wysoka, a ta opłata po uruchomieniu sortowni nie została obniżona, padła informacja, że
przetargi już się odbywają i już one są właśnie w tym momencie rozstrzygane, więc chciałem się
zapytać, ponieważ okazało się, że jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o te przetargi, kiedy te przetargi
będą się odbywały? Czy tak jak jest zapisane na stronie Związku dopiero w III kwartale tego roku, a
więc na sam koniec tego roku, czy tez można liczyć, że inaczej niż w latach poprzednich odbędą się
one wcześniej, a dlaczego wcześniej/ Po to, żeby reagować, jeżeli się okaże, że kwota, która założy
Związek na zagospodarowanie tych odpadów będzie kwota znacząco niższą od tej niż zaproponują
firmy, które będą te śmiecie wywoziły. Przypomnę, że zarówno w przypadku budowy Zakładu
Zagospodarowania Odpadów kwota została przekroczona znacznie, jeżeli chodzi o budowę tego
Zakładu, bo aż o 6 mln zł, jak i również jeżeli chodzi o wywóz tych odpadów, poprzedni przetarg
również nie było już czasu, żeby ogłaszać kolejne przetargi, Związek wywoził odpady sam i okazało
się, że na wszystko jest zbyt późno. Teraz jest miesiąc czerwiec, żadne przetargi się nie odbywają,
tak naprawdę oczekujemy na coś, tylko nie wiem zupełnie na co. Kolejna rzecz, to chciałem się
zapytać o żłobek w Lubartowie. Dotarły do mnie sygnały od matek, które podobno – podkreślam

podobno – dostały żółtą, a nawet czerwoną kartkę, bo dzieci ich nie zostały przyjęte do jedynego
punktu żłobkowego w Lubartowie. Chciałem się zapytać, czy w ogóle to jest prawdą? Drugie pytanie
mianowicie: o nabory, jakie zostały ogłoszone m.in. przez rząd, a mianowicie program „MALUCH
plus”. Chciałem zapytać ile wniosków miasto zamierza złożyć w ramach tego projektu do programu
ministerialnego, tak, żeby miasto mogło pozyskać środki i żeby te punkty żłobkowe były nieodpłatnie
prowadzone. Jednocześnie zaznaczam, że również w ramach tego Programu jest program „MALUCH
plus” przeznaczony również dla osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy Przedszkole Nr 1, które
zajmuje się również osobami niepełnosprawnymi na dzień dzisiejszy. Z tych informacji, które
również mi przedłożyły te matki, które ze mną rozmawiały i się skarżyły, to dzieci niepełnosprawne
w ogóle nie mają szansy, żeby w jakimkolwiek żłobku znaleźć miejsce dla swojego dziecka, ponieważ
żaden z punktów przedszkolnych, które są przeznaczone do tego, żeby zajmować się tymi dziećmi,
do takich zadań nie jest przygotowany, a jednocześnie, jeżeli mówię o żłobku, to chciałem się zapytać,
co dzieje się ze starym żłobkiem, tak jak zapytał Pan Przewodniczący Andrzej Zieliński. Jeśli już
mówię o placówkach oświatowych i do nich nawiązałem, to prosiłbym Pana Burmistrza, żeby
odpowiedział, co dalej z Filią Nr 1. Ponieważ na poprzedniej sesji Pan Burmistrz mówił, że jeszcze
decyzje żadne nie zapadły, ale lada chwila będzie wiadomo, co będzie się tam działo. Przypomnę, że
obiekt na tą chwilę stoi pusty i nie planuje się tam wpuszczenia z powrotem młodzieży, dlatego
chciałem się zapytać, jakie plany są już na ten obiekt, co się w nim będzie działo i jakie miasto ma
na niego plan. Jednocześnie chciałem zapytać się również, ponieważ trzy miesiące temu Pan
Burmistrz informował o tym, że ma być rozstrzygnięty konkurs, jeżeli chodzi o termomodernizację
obiektów, o tą bazę edukacyjną. Tam również został specjalnie ogłoszony konkurs. Chciałem się
zapytać, jakie są finały tego rozstrzygnięcia oraz czy lubartowskie placówki mogą liczyć na to
dofinasowanie? Chciałem również poprosić Pana Burmistrza o to, ponieważ w żadnym sprawozdaniu
Burmistrza nie otrzymaliśmy informacji odnośnie osób, które zostały nagrodzone przez Pana
Burmistrza, żeby Pan Burmistrz dzisiaj w odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych
wymienił nam takowe osoby, które otrzymały takowe nagrody oraz jakie instytucje zgłaszały te osoby,
jak i również jakie zasługi miały te osoby, które zostały przez Pana Burmistrza nagrodzone.
Jednocześnie chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Ono dotyczy osiedla Popiełuszki i jest częściowo
nawiązaniem również do miejsc parkingowych, ponieważ na etapie zeszłorocznego projektu budżetu
obywatelskiego, kiedy został zgłoszony jeden z projektów do Budżetu Obywatelskiego przez Pana
Jacka Bednarskiego, Pan Burmistrz argumentował podczas Komisji, że na tym terenie powstaną
budynki wielorodzinne, że będzie podpisywana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ale
rzecz istotniejsza jeszcze Pan Burmistrz wskazał, że nie ma sensu teraz inwestować w tą
infrastrukturę, która miałaby powstać, ponieważ w ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o trzy budynki
wielorodzinne, ta infrastruktura powstanie. Więc chciałem się zapytać, jaka jest zaplanowana

infrastruktura wokół tych budynków, ile miejsc parkingowych zostanie utworzonych ponadto, co
określone jest w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli ile miejsc parkingowych
powstanie właśnie w ramach rozbudowy infrastruktury, która została obiecana podczas uzasadniania
i odrzucania projektu Pana Jacka Bednarskiego w sprawie budowy parkingu przy tym osiedlu?

BURMISTRZ MIASTA
Pan Przewodniczący Tomasiak stwierdził, w moim przekonaniu nieprawdziwą informację, że ja
mówiłem na sesji, że są prowadzone przetargi na wywóz odpadów. Jestem przekonany,
przesłuchajmy sesję, nie mówiłem, że są prowadzone przetargi na wybór nowego wykonawcy.
(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Nie. No to jeśli tak było, ale sprawdźmy, to jest jakieś moje
przejęzyczenie. Nie mogłem stwierdzić, że się odbywają przetargi, bo wiem, że umowa jest do końca
roku podpisana z wykonawcami, więc tutaj myślę, że to jest też niezrozumienie, ale sprawdźmy.
Natomiast no nie odbywają się przetargi, bo jeszcze jest umowa, mamy 27 zgromadzenie Związku,
takie podsumowujące też poprzedni rok i z informacji od Pana Burmistrza Szumca i od Dyrekcji,
będziemy Państwa o tym informować. Proszę Państwa sprawdzę, bo nie mam możliwości uzyskania
w tej chwili, informację co do przyjęcia dziecka do żłobka, sprawdzę i w tej kwestii odpowiem Panu
Przewodniczącemu na piśmie. Natomiast startowanie w kolejnych jak gdyby projektach
inwestycyjnych, to żebym złożył wniosek, to musimy też mieć zapisane w budżecie, mówię tutaj o
Maluchu, Maluch plus z programów rządowych. Warto, myślę, że to jest dobra też okazja, żeby
porozmawiać o kolejnym poziomie, który jest w tej chwili jeszcze fakultatywny, do zrealizowania,
bo jeszcze samorządy nie mają obowiązku obejmowania grupy dzieci najmłodszych, od trzech lat
mamy obowiązek. Natomiast mamy oddział żłobkowy. Na dzień dzisiejszy, tak jak mam wiedzę, to
nie ma nawet pełnego zainteresowania tym oddziałem, który jest w tej chwili. Przynajmniej taki stan
wiedzy mam z jakiegoś wcześniejszego czasu. Ale zasięgnę opinię od Pani dyrektor i odpowiem, jeśli
chodzi o tę kwestię. Jeśli chodzi o termomodernizacje naszych placówek oświatowych, to też tutaj
jesteśmy uzależnieni od tych, którzy chcą nam dać pieniądze, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Z
mojej informacji, nie wiem czy prawdziwej, ale mam taką informację, że ocena wniosków wszystkich
ma się odbyć do końca sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim na to zadanie na termomodernizację, w
tym naszych obiektom oświatowych. Jeśli chodzi o nagrody, to jest publikacja na ten temat, więc
zachęcam do sięgnięcia do zarządzeń Burmistrza, gdzie są tam wymienione kwestie nagród i zarówno
stypendiów dla studentów, ale również nagród tych, jak my mówimy, ważniejszych, że tak powiem,
za działalność społeczną, zawodową dla mieszkańców naszego miasta. Wyrażam przekonanie, bo
podejmowałem decyzje o nagradzaniu, wszystkie wnioski zostały uwzględnione i wszystkie osoby
zostały tą nagrodą nagrodzone, jako nasze podziękowanie za ich pracę, też w dużej części pracę

społeczną, więc chcę tym osobom, instytucjom, bo to też nie tylko osoby fizyczne były nagradzane,
podziękować. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Mieszkanie plus, dzisiaj w Kielcach odbyło się
spotkanie, moi współpracownicy byli, bo to w ciągu dnia chyba się skończyło, mam przekonanie,
byli w Kielcach, spotkanie z bankiem BGK Nieruchomości, no i kontynuujemy nasze prace
przygotowawcze, jeśli chodzi o zrealizowanie tego projektu Mieszkanie plus w naszym mieście. To
co jakoś tak daje pewną informację po zebranych ankietach od naszych mieszkańców, że jest średnie
zainteresowanie naszych mieszkańców tym projektem, ale zobaczymy ile osób zechce wejść do tego
programu.

