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Interpelacje i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, na
przedostatniej sesji wspominałem o programie „Osa” Otwartych Stref aktywności. Panie
Burmistrzu czy skorzysta Pan, złoży wnioski odnośnie tych stref? Ja tylko przypomnę, że
Państwo nie wiedzą, że te wnioski można składać od 15 stycznia do 15 lutego w
Ministerstwie. Są to wnioski uproszczone oczywiście, są to strefy aktywności, które w
kosztach są od 50 tys. i 100 tys. Te, które są dofinansowane w 50 tys. to są siłownie
plenerowe, strefy relaksu, zaś te ok. 100 tys. są to siłownie plenerowe, strefy relaksu,
sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenia terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Drugie
pytanie do ZZO. Proszę Państwa szczycimy się, że piękny, nowoczesny powstał zakład,
maszyny są najlepsze i chciałbym się Pana Burmistrza zapytać jakie korzyści ma przeciętny
Kowalski miasta Lubartowa? Co z tego będzie miał? Czy tylko to, że dofinansowaliśmy, że
jesteśmy współwłaścicielem tego zakładu. Ok. 40 mln. włożyliśmy z miasta pieniędzy na ten
zakład. Czy tyko ten zakład jest do pokazywania delegacji naszych krajowych a jak słyszałem
również i delegacji zagranicznych i tylko do tego, w tym celu ma służyć to? Bardzo proszę o
odpowiedź konkretną co mieszkaniec przykładowo Majcher ma z tego tytułu? Następne
trzecie pytanie, na ul. Kościuszki jest drzewo pochylone, które znajduje się pomiędzy
czterema słupami. Dwoma słupami pojedynczymi, jednym słupem podwójnym, na którym
umieszczona jest skrzynia. Nie znam zawartości tej skrzyni, nie wiem co tam jest w każdym
radzie dotyczy to energii elektrycznej. Jest to drzewo stare. Mieszkańcy zwrócili się do mnie,
żebym zapytał Pana Burmistrza czy nie zagraża to, czy nie należałoby tego drzewa usunąć.
Byłem tam jest to na końcu jak jest to nowe ogrodzenie robione i na końcu tego ogrodzenia
po prawej stronie to drzewo takie pochylone jest. Tam przy ogródkach 9 Czwarte pytanie.
Mieszkańcy również zwracali się do mnie jak byłem na targu czy nie można zrobić przejścia z
targu do parku, by mieszkańcy tej strony tutaj wschodniej mogli sobie po prostu skrócić
drogę? Nie iść ul Lubelską tylko tutaj przejście zrobić i żeby oni mogli korzystać z tego
przejścia i dostać się na ten targ. Dziękuje bardzo.

