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Interpelacje wnioski i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Mam trzy pytania do Pana Burmistrza. Pierwsze jest w nawiązaniu do tego co powiedział Pan Jacek
Tchórz. Jakby szerzej chodzi mi generalnie o los tych jakby trzech projektów które przeszły w
głosowaniu. Jaki jest harmonogram ich wdrażania? I przy okazji ten czwarty, który nie zmieścił się
w pewnej kwocie, jak się wobec niego Pan Burmistrz zamierza zachować? Pamiętając o tej sytuacji
z ubikacjami miejskimi gdzie mimo, że kwoty nie wystarczyło to Państwo żeście podzielili zadanie
na dwa. Czy w tym przypadku będzie podobnie? Drugie pytanie dotyczy, Proszę Państwa w
związku z uchwałą o nowelizacji ustawy o IPN. Ponieważ zbliżają się obchody marcowe na skali
jakby państwowej to boje się i mam , chciałbym Pana jakby zapytać czy da się uzyskać od Pana
informację choćby na przyszłej sesji czy pisemnie, co się dzieje z tymi dwoma kirkutami na
terenie miasta Lubartowa? One według mnie są zaniedbane i obskurne. O ile pamiętam, czy o ile
wiem to przekazano je kiedyś gminom żydowskim w zamian za obowiązek sprzątania tak jak każdy
właściciel. Czy ten obowiązek jest jakoś przez Pana kontrolowany? W jakim trybie przekazano te
jakby kirkuty i kiedy to było? Chodzi mi o wyjaśnienia właśnie tej sytuacji. Obawiam się że to
może być kolejnym jakby naszym przyczynkiem do tej szerszej debaty niepotrzebnej. I trzecie
pytanie dotyczy oczyszczalni. Otóż jest to największa inwestycja od lat, daleko większa niż
sortownia a jakoś umyka zainteresowaniu społecznemu. Chciałem się dowiedzieć jak przebiega
realizacja tej oczyszczalni? Kiedy zostanie ona oddana do użytku, jak z finansowaniem? Czy
przewidziane są kary? Czy były jakieś kary umowne za jej jakby stan niespełniający wymogi z
zakresu ochrony środowiska? I prosił bym Pana o odpowiedź, ponieważ nie uzyskałem jej na
miejscu od władz zakładu tego komunalnego, była kiedyś sugestia czy uwaga publiczna, że starą
oczyszczalnię wybudowano jedynie na 10 lat i po 10 latach ona wymagała rozbudowy. Nie ma
nigdzie do dzisiaj odpowiedzi czy tak rzeczywiście było. Chciałbym, żeby Pan jakby dopomógł mi i
przekazał tą informację. Czwarta uwaga bardzo luźna. Tu proszę, żeby Pan Przewodniczący nie
przerwał mi. Ona będzie krótka. Chodzi o to, że według doktryny ten punkt pytania i interpelacje do
Pana Burmistrza dotyczą spraw, które zawierają się w jego kompetencjach. Natomiast większość
tych pytań, być może też dotyczą zwykłych bieżących kontaktów z urzędem miasta. Ja 90% pytań,
które mógłbym tu zadać uzyskuję na bieżąco informacje od niezwykle kompetentnych urzędników.
Natomiast czekanie na sesję, żeby się zapytać, przepraszam to nie jest sugestia, żeby zapytać się
Pana Burmistrza o gawrony to powiem tak, są urzędnicy w gminie gdzie można o to się doskonale
zapytać i znacznie szybciej. Dlatego mam prośbę, żeby skrócić i siebie ale i nas, żeby te pytania,
które w większości wymagają interwencji normalnego urzędnika, żeby nie czekać z nimi aż na
sesję. Dziękuję.

