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Interpelacje wnioski i zapytania radnych
Radny JACEK TOMASIAK – Przewodniczący Rady Miasta
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowne Media, Szanowni Goście chciałem zadać kilka
pytań. Padły już te wcześniejsze o budżet obywatelski więc chciałem się zapytać co się dzieje z
budżetem obywatelskim uchwalonym w zeszłym roku ale również co się dzieje z budżetem
obywatelskim uchwalonym dwa lata temu. Miała być do 15 stycznia dokumentacja techniczna na
boisko na Batalionów Chłopskich jak i na pozostałe przedsięwzięcia wynikające z tamtego
rozwiązania. Nie ma żadnej informacji na stronie internetowej co do rozstrzygnięcia tego przetargu.
Nie można zapoznać się z, co do rozstrzygnięcia tak ale nie jest nigdzie uwidoczniony projekt. Nie
ma tej informacji czy ten projekt w ogóle jest. Druga rzecz to chciałem dopytać się o śmieci i
śmieci niewywiezione. Dlaczego zadaje to pytanie? Ponieważ na ZKGZL starałem się zwrócić na
to uwagę, niestety to zostało w jakiś sposób zignorowane. Zgłaszałem nawet poprawkę na etapie
uchwalania regulaminu utrzymania czystości i tam była uchwalona również częstotliwość wywozu
odpadów. A mianowicie sytuacja wygląda dramatycznie zarówno w domkach jednorodzinnych jak i
w obiektach przy budynkach wielorodzinnych. I poprosili mnie o zadanie tego pytania zarówno
mieszkańcy domków jednorodzinnych nawiązując również do obietnicy, która została złożona
podczas uchwalania tego regulaminu. A mianowicie w przypadku domków jednorodzinnych odbiór
tych odpadów jeżeli chodzi o papier odbywa się raz na 2 miesiące, w przypadku budynków
wielorodzinnych raz w miesiącu. Przepraszam raz na 2 miesiące też. Mam tutaj zdjęcia dzisiaj
zrobione, dzisiaj z pojemników, które znajdują się chociażby w altanach przy budynkach
wielorodzinnych. Mieszkańcy mówią wprost: po co Związek Komunalny uchwala regulamin,
przysyła nam ulotki, starano się nas wyedukować żebyśmy sortowali odpady, proszę bardzo tutaj na
papier (Radny Tomasiak pokazuje zdjęcia), skoro jest sytuacja taka, że te pojemniki są tak
wypełnione szczelnie papierem, że nie ma możliwości aby do tych pojemników ten papier wrzucić.
Więc zadaję pytanie, po co była rozrzucana w ogóle ulotka? Za chwilę będziemy słuchali
sprawozdań zapewne po I kwartale jeżeli chodzi o Związek i odbiór tych odpadów. Proszę bardzo
to są wszystko śmieci czyste, żeby nie było wątpliwości, że są jakieś śmieci zabrudzone.( Radny
Tomasiak pokazuje zdjęcia) To są zrobione wszystkie altany w dniu dzisiejszym jeżeli chodzi o
papier ale nie daje się możliwości. Tak uchwalono ten regulamin niestety nie wsłuchując się w te
poprawki, które zostały proponowane. Ja przypomnę, że za tymi poprawkami głosował tylko radny
Tomasiak i radny Gregorowicz a wszyscy poza tym byli przeciw. Pani Dyrektor zapewniała nas, że
zostaną uruchomione dodatkowe albo kontenery albo, że częściej będą odbierane te śmieci jeżeli
będzie się to pojawiało. Jesteśmy 2 miesiące po tym jak wszedł regulamin i mamy jeżeli chodzi o
śmieci papierowe no po prostu sytuację niewyobrażalną. Wygląda to w ten sposób, że mieszkańcy
wprost mówią- no jeżeli za chwilę usłyszymy, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych, bo to
powiem o tych wielorodzinnych, ten papier wrzucają do pojemników razem na plastik, to proszę nie
mieć pretensji o to, że to co wysegregowali w domach mimo, że jest w oddzielnej reklamówce jest
po prostu wrzucane do oddzielnego kontenera bo tego nie ma gdzie wyrzucić. Fizycznie nie ma
miejsca, inaczej tak uchwaliliście ten regulamin, uchwaliliście bo Panowie Burmistrzowie byli
przeciwko tej poprawce, że po prostu spowodowaliście taką o to sytuację , że przepisy, które są w
tym regulaminie tak naprawdę są martwe bo mieszkańcy nie maja możliwości segregowania tych
odpadów. Za chwilę no usłyszę w odpowiedzi, że mogą pojechać też na Nowodworską z
reklamówką papieru ale dobrze wiemy, że to jest nierealne i że no nikt nie będzie wsiadał do
samochodu i jechał z jedną reklamówką kiedy miało być to tak profesjonalnie, idealnie, wzorowo,
przygotowane. I kiedy wskazywano, że, kiedy podawało się częstotliwości intensywniejsze to
mówiło się po prostu bzdury a wręcz, chociaż to nie wtedy było mówione o tym bełkocie. Ale
pamiętam. Kolejna rzecz jeżeli chodzi o uchwale o podziale na okręgi wyborcze. Tutaj dam
wsparcie radnemu Zielińskiemu a mianowicie wiem, że jest ta uchwała jest już przygotowana. Tutaj

z Panią Sekretarz prawie miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, że koncepcja jest przygotowana.
Więc prosiłbym, żeby dzisiaj w odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych opowiedzieć
nam o tej koncepcji jeżeli chodzi o podział miasta na okręgi wyborcze. Czy to będzie tak jak
powiedziano mi przez telefon, że to tak, że wracamy do starego czyli na 4 okręgi. Czy też tak jak
ustawodawca pozwala podzielić miasto na 3 okręgi (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) że
podstawą, to jeżeli będzie stanowić podstawę to teraz już jesteśmy na pewno blisko finału bo
kończy się również termin przesłania tego do wojewody, żeby zaopiniował tą uchwałę więc nie
wierzę, że tej uchwały nie ma. Prosiłbym, żeby nam po prostu przekazać informacje. Jeżeli się
pomyliłem w czymś i Pani Sekretarz uważa, że rozmowa wyglądała inaczej to Panią Sekretarz
przepraszam. Ja tak zrozumiałem przynajmniej to. Ale z tego co pamiętam to, że wracamy właśnie
do tych czterech. Ale jeżeli jest inaczej to prosiłbym o odpowiedzi również na to. Kolejna rzecz to
chciałem zadać pytanie Panu Burmistrzowi, bo przyznam się szczerze, że z uwagą obejrzałem
program z 19 lutego w TVP Lublin dotyczącym Mieszkania Plus. I tam zostałem zaskoczony przez
Pana Burmistrza taką o to informacją, że Lubartów przeznacza swoich terenów 1,5 ha jeżeli chodzi
o te budynki wielorodzinne. Na Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa kiedy
pytaliśmy o to informowano nas, że przeznacza się 100% terenów przy osiedlu Popiełuszki czyli
9,5 tys.m2 niecały 1 ha. Więc chciałem się zapytać te 0,5 ha to czy zostało coś dokupione, czy
jakieś nowe działki zostały również przeznaczone pod to przedsięwzięcie? I kolejna rzecz. Z tej
debaty no wszyscy rozmówcy wskazali, że realizowanie takich przedsięwzięć zasadne jest, jeżeli
chodzi o to Mieszkanie Plus, jest w przypadku jeżeli takie inwestycje posadowione są na gruntach,
które gminy otrzymają od skarbu państwa. Albo są to grunty po kolei, albo są to grunty odrolnione,
które niebawem również maja być. Natomiast no my jako miasto Lubartów czynimy zupełnie
inaczej. Przeznaczamy nasze grunty miejskie pod to budownictwo mieszkaniowe. Więc chciałem
się zapytać czy nie jest właściwym aby po prostu zmienić tą decyzję i faktycznie uzyskać grunty, te
które będą teraz po nowelizacji przepisów, oraz te które będą podlegały odrolnieniu. A jeżeli
mówimy o tym odrolnieniu to chciałem się zapytać ile takich gruntów w ogóle w Lubartowie jest,
które by mogły temu odrolnieniu być poddane? I czy jest ta możliwość zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego posadowienia budynków wielorodzinnych wysokich tak jak to
jest wskazane na osiedlu również Popiełuszki. Kolejne pytanie to również wynikające i z tej debaty.
Podczas tej debaty również pojawiły się te informacje dotyczące Jarocina Pan Burmistrz o tym wie.
1300 zł. wyszło w Jarocinie za wynajem mieszkania 50m. Takie są koszty realne już po wykonaniu
tych przedsięwzięć . Więc chciałem się zapytać czy miasto nie weryfikuje tych swoich danych,
które nam tutaj podawano? Pamiętajmy, że były informacje, że to będzie 10 zł za 1m2 . Jarocin
pokazuje, że te stawki są radykalnie odmienne od tego co sam Jarocin również sobie założył, bo
przypomnijmy, że również założenia były odmienne i okazuje się, że dzisiaj no te informacje są
zupełnie i to Proszę Państwa są to koszty bez kosztów mediów, jeszcze trzeba pamiętać. To jest
goły najem tych lokali, które tak wychodzą jeżeli chodzi o Jarocin. Kolejna rzecz, chciałem dopytać
się o kwestie likwidacji parkingu przy ul. 1 Maja bowiem zadawałem to pytanie. Również wiem,
że mieszkańcy tutaj interweniowali. Chciałem się zapytać czy się zmienia coś jeżeli chodzi o
ścieżkę rowerową, ponieważ mieszkańcy mnie powiadomili, że dostali odpowiedź, że ten parking
wzdłuż ul. 1 Maja nie będzie realizowany. Natomiast na stronach internetowych i w
postępowaniach przetargowych cały czas te miejsca są przedkładane i widnieją te miejsca
parkingowe że nadal są. Więc chciałem się zapytać czy 45 doszło do jakiegoś aneksowania umowy,
jak to wygląda, że mieszkańcy dostali odpowiedź, że tych miejsc parkingowych nie będzie. Kolejna
rzecz to to o czym wspomniał radny Majcher a mianowicie Park i trenowanie młodzieży. Również
chciałem się zapytać ponieważ tutaj trenerzy szczególnie z KS Orlik Lubartowskiego Klubu
Sportowego skarżą się bardzo mocno, że nie mają indywidualnych treningów, że jedne z czego
mogą korzystać to z uprzejmości trenerów z MOSiR-u gdzie tam od czasu do czasu są wpuszczani,
żeby pół boiska im udostępnili trenerzy z MOSiR. Nie mają indywidualnych możliwości
dokonywania indywidualnych treningów a trenują grupy z Radzynia Podlaskiego czy trenują grupy
z Niedźwiady. Więc chciałem się zapytać dlaczego tak się dzieje, że i pamiętajmy, że było
obiecywane, że ten obiekt powstaje, żeby nasze lubartowskie sekcje miały gdzie trenować.

Tymczasem z tych informacji, które przekazują trenerzy jest to zupełnie odmiennie. I druga rzecz
również chciałem się zapytać jak to jest z tym MKS Lewart Lubartów? Dlaczego po tych
treningach, które odbywają się na stadionie zawodnicy nie mają gdzie wziąć kąpieli, prysznica po
prostu po ciężkim treningu? Tam słyszałem, że woda jest zakręcona, że nie ma tej możliwości i
chciałem się zapytać, no jeszcze opowiadają, że jeżdżą gdzieś po jakichś Lisowach czy innych
wsiach i tam dokonują, prysznice biorą i czy cokolwiek innego. I kolejna rzecz również
stowarzyszenia sportowe i to kilka i również KS Orlik, ale również kilka innych zgłosiło się z takim
o to zapytaniem co się wydarzyło takiego, że tak zostały w tym roku ich zdaniem dziwnie
podzielone środki dla organizacji pozarządowych? A mianowicie poszczególne sekcje, szczególnie
te mniejsze dostały znacznie mniejsze środki jeżeli chodzi o swoją własną działalność niż to było w
latach poprzednich. Czym spowodowana jest taka sytuacja? No i tutaj wprost trener z KS Orlik
powiedział jak za 9 tys. zł. które dostał w ramach tego konkursu ma zabezpieczyć całoroczne
treningi dla 280 młodych adeptów piłki nożnej którzy tam trenują, wręcz wyliczał ile to wychodzi
na osobę. I co się takiego stało, że po prostu te mniejsze kluby, te które nie mają jakiegoś może nie
wiem przebicia albo czegokolwiek innego troszkę są tak traktowane po macoszemu? Strasznie duży
mają żal do tego podziału środków. Chciałem się zapytać z czego taki podział środków wynika.
Dziękuję bardzo.

