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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JERZY TRACZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowne media oraz chyba
jedyny gość Pan Dariusz Borzęcki. Wczoraj podczas posiedzenia Komisji Oświaty padł
wniosek, prośba, żeby doszło do wspólnego spotkania Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej z Radą Miasta. Przypominam, że ta prośba, wniosek był kolejnym wnioskiem,
który już wnioskujemy- mieszkańcy jak również ja, od bardzo, bardzo wielu tal. Przypomnę
tylko w skrócie jeden z nich sprzed lat brzmiał, wtedy były troszeczkę ocieplone stosunki. 11
Pan Burmistrz pamięta, pomiędzy miastem, a zarządem SM. Mieszkańcy się bardzo ucieszyli
jak również ja. Podszedłem wówczas do tej mównicy i w ten sposób zacząłem swoje
wystąpienie: „ między innymi odniosę się do tego, że ta próba zawarcia ugody, tak to mogę
nazwać gdyż naprawdę zaczynają się spełniać oczekiwania naszych mieszkańców. Każdy z nas
miał program, między innymi Praworządny Lubartów miał zapisy odnośnie służenia
obywatelom i konsultacji z nimi. W tej chwili nasi mieszkańcy, bo ja zawsze pytam ludzi,
między innymi oni mówią nic o nas bez nas. Konsultowałem z nimi, konsultuję i będę
konsultował. Wciąż oczekuje współpracy jaka na pewno będzie pomiędzy Panem
Burmistrzem, Wójtem, Radą Nadzorczą Spółdzielni i Radą Miasta. Trzeba w końcu
rozstrzygać ważne problemy w tym mieście. Jeszcze raz powtarzam, to się przewijało w
tamtej już kadencji hasło zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Na tej samej sesji była kolejna
moja wypowiedź: już tutaj upomniałem się o debatę. Ona w dalszym ciągu jest potrzebna,
debata w sprawie kultury z udziałem między innymi Rady Miasta, Rady Nadzorczej SM i
Zarządu, bo my akurat wspólnie odpowiadamy z udziałem Powiatowego Domu Kultury- bo
kultura jest jedna dla nas wszystkich. Powinniśmy zastanawiać się co dalej czynić aby mogły
się promować i rozwijać: dzieci, młodzież i ci starsi, którzy mają też pewne prawa do
realizowania swojego hobby, swoich pasji… Jest tą przedstawicielką, która ma swoje pasje,
gdzie jeszcze raz z tego miejsca gratuluję rodzicom, tacie, gdzie może być dumny ze swojej
córci, która tak pięknie zaśpiewała. I ta młodzież, dzieci liczą na to, że w końcu będzie
stworzona odpowiednia baza i możliwości do działalności kulturalnej jak i również do

sportowej. Natomiast podczas posiedzenia XXX sesji odbytej 21.12.2012r. kolejny miałem,
między innymi na wniosek mieszkańców, swój wniosek: „Między innymi odniosę się do tego,
że ta próba ugody” przepraszam bo to będzie powtórzenie „Uprzejmie proszę w imieniu
swoim jak również lokalnej społeczności o w trybie bardzo pilnym”, jakże jest to dzisiaj
aktualne, bardzo pilne, „zorganizowanie spotkania Rady Miasta z Radą Nadzorczą SM. Radny
miasta jak również radny każdy członek RN SM musi współpracować dla dobra mieszkańców.
Obie te rady nie mają jednak pełnej, prawdziwej, obiektywnej informacji odnośnie
działalności kultury, sportu i rekreacji a więc takowe spotkanie jest bardzo potrzebne.
Żyjemy wszyscy w naszym mieście i uważam, że tutaj powinniśmy wspólnie rozwiązywać,
informować się wzajemnie i między innymi pytać i służyć wszystkim naszym mieszkańcom”.
Wypadło by mi akurat przypomnieć swoje wystąpienie podczas sesji odbytej w dniu 22
czerwca 2016r. ale zaoszczędzę czasu, rozdam to swoje wystąpienie, które jest aktualne i w
tym roku, wszystkim przewodniczącym poszczególnych klubów jak również Panu
Burmistrzowi. (Rozdany materiał w załączeniu.) To jest bardzo, bardzo aktualne. Przede
wszystkim ja jak również mieszkańcy bardzo liczymy, ponieważ mijają dni, mijają tygodnie,
mijają miesiące, lata i również kadencje a sprawa pawilonu, która nie jest chlubą dla nas
wszystkich, w dalszym ciągu nie jest rozwiązana. Bardzo liczymy na to iż nowa Rada
Nadzorcza SM łącznie z Panem Przewodniczącym tej Rady będzie zabiegać na pewno aby
doszło do wspólnego spotkania i zacznie się nowa era dobrej współpracy wzorem innych
miast, bo jesteśmy mieszkańcami tego samego miasta i powinniśmy mieć wspólna troskę o
działalność sportową, kulturalną. Bardzo ważna jest współpraca i ocieplenie, My sobie
życzymy żeby w końcu na łamach gazet jak również w innych środkach masowego przekazu,
pojawiły się, przykłady pozytywne o naszym mieście. Cóż jeszcze mogę dodać, pozostawiam
to pod rozwagę również Pana Przewodniczącego a przede wszystkim jako Przewodniczącego
RM, radnego, który również powinien mieć pewne przemyślenia w swoim sumieniu i
przypomnienie sobie dobrowolnie złożonego ślubowania i dobrej woli do współpracy.
Niebawem będzie grudzień, kolejne święta. Uważam, że będzie bardzo radosna wiadomość,
wystarczy nam wszystkim, co wymieniłem, dobrej woli, żeby po prostu była, nastąpiła
naprawdę współpraca i służba rzeczywista i na jaką oczekują nasi mieszkańcy.

