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Interpelacje i zapytania radnych

Radny JERZY TRACZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Obecni Goście, jak również
Media. Panie Burmistrzu rozpoczęła się już siódma kadencja Rady Miasta Lubartów. Ponoć
siódemka jest liczbą szczęśliwą. Mieszkańcy bardzo liczą na to, iż w tej obecnej siódmej
kadencji znajdziemy sposób na likwidację niechlubnej wizytówki miasta Lubartowa, jaką jest
rudera po dawnym żłobku i przedszkolu. Od kilkunastu lat ten obiekt coraz bardziej
zaniedbany, zdecydowanie szpeci centrum miasta. Budynek ten pełni obecnie rolę
publicznego WC, składowiska domowych odpadów i śmieci, sypialni oraz możliwości
wypicia pod dachem różnych gatunków alkoholu, jak piwo, wino, wódka, zakupionych w
pobliskich sklepach. Czas najwyższy zmierzyć się z tą antypromocyjną ruderą, przynoszącą
wstyd całemu miastu. Kilka lat temu zbieraliśmy jako mieszkańcy podpisy pod petycją do
wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby doszło do porozumienia z właścicielami
budynku, aby mogli go przystosować do użytku publicznego zgodnie z planami. A jaki był
skutek to dziś widać. Mam zapytanie - kiedy ostatnio była ewentualnie rozmowa władz
miasta z właścicielami tej posesji i czy w tej chwili, jeżeli jej nie było, czy my możemy w
sposób prawny przystąpić, oczywiście po spotkaniu z tymi ludźmi, do ewentualnego powrotu
tej posesji do majątku miasta Lubartowa. Jest pewien okres, każdy jak otrzymuje pozwolenie,
zakupuje, to ma w odpowiednim czasie ten obiekt zagospodarować. Od dłuższego czasu
przejeżdżający przez nasze miasto ludzie autobusami i innymi pojazdami, patrzą i ocena ich
jest fatalna. Jak nieraz rozmawiam z tymi ludźmi, którzy odwiedzają nasze miasto, którzy
tutaj mieszkali, mówią, że to jest chyba jedyny obiekt w centrum miasta, bo takie miasto
trudno znaleźć w całym kraju. Uważam, że to nasza rola, jak dopełnimy, wykażemy się
odpowiednią determinacją, być może dojdzie do pozytywnego rozwiązania. Wiem, że
właściciele zwracali się do Pani konserwator Landeckiej, to ona miała pewne wymagania, no i
skutek mamy. Dziękuje bardzo.
Zastępca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście zacznę od zadanego pytania przez
Jerzego Tracza. Również to samo pytanie padło z ust Pani radnej Grażyny Meksuły. Dotyczy
to budynku starego żłobka, który jest posadowiony na działce … I chciałbym
zakomunikować, że w najbliższy piątek, nie pamiętam w tej chwili godziny, ale 1000 chyba,
zaprosiłem do udziału w zespole, w którego skład będzie wchodził przedstawiciel Nadzoru
Budowlanego, Policji, Straży Miejskiej, Naczelnik Infrastruktury, jak również przedstawiciel
Straży Pożarnej. Myślę, że ten skład osobowy tej komisji pozwoli na dyskusję nad tym
budynkiem. Jakie będą rozstrzygnięcia na bieżąco będziemy informować. Mam nadzieję, że
ta dyskusja doprowadzi do jakiegoś finału i ten problem, miejmy nadzieję, że zniknie. Jeśli
chodzi o kontakt z właścicielami, właściwie ze współwłaścicielami tej nieruchomości, jest
utrudniony niestety. Mamy różne numery telefonów. Albo nie są te telefony odbierane.
Faktycznie kiedyś doszło do spotkania z Panem Burmistrzem Bodziackim, spotkaliśmy się z
właścicielami, trzech chyba ich było, czy iluś, no nieistotne, jakieś obietnice z ich strony
padły, do dnia dzisiejszego nie zostały zrealizowane, dlatego podjęliśmy decyzję, że takie
działania najwyższy czas podjąć i skończyć z tym problemem.

