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Interpelacje i zapytania radnych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa chciałem zadać Panu
Burmistrzowi kilka pytań. Niektóre być może będą wiązały się z pytaniami innych radnych, ale chyba
będą nieco bardziej szczegółowe, ponieważ chciałem się zapytać, co z Budżetem Obywatelskim dalej,
ponieważ środki są zabezpieczone, natomiast na stronie Urzędu Miasta nie zauważyłem, aby było
ogłoszone jakieś postępowanie przetargowe na realizację tych przedsięwzięć. Chodzi, przypominam,
o plac zabaw na osiedlu Szaniawskiego tutaj pod kasztanem. Chodzi o parking przy ulicy Popiełuszki,
jak i chodzi również o oświetlenie, jeżeli chodzi o świetlenie miejskie. Jak i również chciałem zadać
pytanie, co dzieje się z inwestycjami z poprzedniego Budżetu Obywatelskiego, a mianowicie: z EKO –
Stadionem, jeżeli chodzi o osiedle Garbarskie. Również z tymi siłowniami, jak i dwoma boiskami do
piłki plażowej, to akurat Pani radna Grabek również o to pytała. Więc chciałem się dopytać, na jakim
etapie jest realizacja, kiedy się rozpoczną prace, kiedy to będzie realizowane? Jednocześnie chciałem
się dopytać, dlaczego nadal nic się nie dzieje w ramach również tego Budżetu Obywatelskiego z
działką na osiedlu Popiełuszki, na której miał być posadowiony parking, który wygrał w ramach BO,
jednocześnie nawiązać do pytania Pana Przewodniczącego Andrzeja Zielińskiego, który wskazał na
Program Mieszkanie Plus. Więc chciałem zwrócić również uwagę, że przy szacowanych tam kosztach
eksploatacji, o czym się również głośno nie mówi, na poziomie 10 zł, jeżeli chodzi o Białą Podlaską,
realne koszty eksploatacji przekroczyły o 40 % koszty założone. Więc 700 zł to są same koszty
eksploatacji, bez dodatkowych kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie tych mieszkań, czyli troszkę
realizuje się to, co mówiliśmy kiedyś o tym przedsięwzięciu z tej mównicy, zadając pytania pół roku
temu, gdzie mieliśmy obiecane, że odbędzie się specjalna debata na sesji Rady Miasta, że zostaniemy
poinformowani o tego typu przedsięwzięciach. W związku z tym, że ani debata, ani to, co Pan
Burmistrz obiecywał, czyli zapytanie dotyczące hektarowej działki, kilku działek, znajdujących się na
osiedlu Popiełuszki, nie zostało zrealizowane, to chciałem się zapytać, w jakim celu robi Pan Burmistrz
spotkanie z mieszkańcami, po co spotyka się z tymi mieszkańcami, skoro organ najbardziej
kompetentny do tego, czyli do powiedzenia tak lub nie, jeżeli chodzi o przekazanie tych
nieruchomości, znajdujących się przy osiedlu Popiełuszki, nie wyraził na to zgody i nie ma
odpowiedniej uchwały. Więc organizowanie tak naprawdę bez decyzji Rady Miasta spotkań,
obiecywanie gruszek na wierzbie, zastanawiam się jaki ma cel, ponieważ wśród radnych, jeżeli
rozmawiamy, no nie tylko radni, którzy nie popierają Pan Burmistrza, ale również niektórzy radni,
którzy Pana Burmistrza popierają, wskazują na wątpliwości, co do przekazania tej nieruchomości do

spółki, która miałaby te mieszkania w ramach Mieszkania Plus budować. Kolejna rzecz, chciałem się
zapytać o ulicę Północną, znajdującą się na osiedlu Kopernika, a mianowicie tam dzieje się taka oto
sytuacja, nie ma dzisiaj radnego Wojtka Osieckiego, on za chwilę powinien dotrzeć, ale tam sytuacja
dzieje się taka, że autobusy, które kursują na trasie Lublin – Lubartów albo tylko po Lubartowie,
dojeżdżają do końca osiedla i zrobiły sobie te wszystkie pojazdy z ulicy Północnej zatokę, dokonują
bardzo niebezpiecznych manewrów, cofają tyłem, zagradzają jeden i drugi pas i zawracają później z
powrotem w stronę Lubartowa, łamiąc przepisy ruchu drogowego, ale również narażając
mieszkańców tej ulicy na bardzo duże niebezpieczeństwo. Chciałem poprosić Pana Burmistrz, aby
pilnie zainterweniować w tej kwestii oraz, korzystając z tego, że jest również Pan dyrektor Jaworski,
poprosić, aby tam pojawił się odpowiednie, bo tam jedna droga jest powiatowa, druga droga jest
miejska, aby również pojawiły się odpowiednie oznaczenia poziome, jeżeli chodzi o tę drogę, aby
uniemożliwić również parkowanie blisko ulicy Północnej, ale również te niebezpieczne manewry oraz
uniemożliwić parkowanie autobusom w tej strefie niebezpiecznej, gdzie naprawdę może dojść
niebawem do tragedii. Oby nie zostały te moje słowa powiedziane dzisiaj w złym czasie. Kolejna
rzecz, to chciałem się zapytać, ponieważ mieliśmy burzliwą sesję w poniedziałek, mieliśmy informacje
na temat tego, że niebawem będzie można pozyskać środki, jeżeli chodzi o 50 % sfinansowanie
obiektów takich jak stadiony, jak hale, więc chciałem się zapytać, czy w związku z tym, że można
skorzystać z tego programu i wziąć te fundusze, to zgodnie z apelem, jaki niektórzy radni wyrazili
na tej sesji, przetarg na budowę stadionu, przypomnę za 5 mln, został unieważniony i czy będzie
wpisany do tego nowego projektu, czyli przy koszcie 5 mln zł, czy będzie miasto się starało o to,
żeby te 2,5 mln pozyskać z zewnątrz, czy też zapadły jakieś inne decyzje? A jeżeli zapadły inne, to
chciałem się dowiedzieć jakie. Kolejną rzecz podnosiłem już na kilku sesjach, ale niestety nie było to
…, znaczy może nie, na jednej sesji, na przedostatniej sesji, nie dostałem wówczas odpowiedzi, więc
dzisiaj powrócę do tego pytania, ponieważ z informacji, jakie mieliśmy udzielone m.in. na Komisjach,
jeżeli chodzi o MOPS, brakuje tam środków, jeżeli chodzi o tę instytucję, na dofinansowanie dla
osób, które kwalifikowałyby się, żeby skierować je do dziennych domów pomocy społecznej.
Chciałem się zapytać, czy Pan Burmistrz przewiduje takie środki, aby zasilić dodatkową kwotą, tj.
około 2,5 tys. miesięcznie? Czy można liczyć na to, że osoby, które oczekują tej pomocy i które
mogłyby skorzystać i być skierowane do tych dziennych ośrodków pomocy społecznej, mogłyby
skorzystać, ale – mówię – bez wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o MOPS, ta pomoc nie będzie
możliwa. Dziękuję.

