PROTOKÓŁ Nr 4/15
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 30 marca 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Grzegorz Jaworski. Powitał
zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek posiedzenia. Uwag do
zaproponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem w glosowaniu: 6 gł. „za”, Komisja
przyjęła następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku
PRZYJĘCIE PLANU PRACU KOMISJI NA ROK 2015.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad.

Na posiedzenie Komisji przybyła radna EWA GRABEK.
Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji, który przedstawił radnym przygotowaną propozycję
planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska na 2015 rok ( w
załączeniu – zał. nr 1). Zaznaczył jednocześnie, że ma jeszcze dwie inne propozycje. Pierwsza
propozycja dotyczyłaby jak mówił posiedzenia komisji odbytego 23.02.2015 r. w sprawie
rozpatrzenia możliwości budowy kanalizacji w ul. Krańcowej i miałaby brzmienie:
„Zapoznanie się z planami i realizacją inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez PGK
Sp. z o.o. w Lubartowie”.
Radny M. Polichańczuk odnosząc się do przedstawionej propozycji zaznaczył, że w
przygotowanym planie pracy Komisji jest punkt pt: „ Ocena możliwości rozwoju
infrastruktury miejskiej w latach 2015- 2018”, wobec czego takie zagadnienie może zostać
zrealizowane w ramach w/w/ punktu.
Przewodniczący Komisji poparł zdanie radnego i przedstawił kolejną propozycję do planu
pracy, w brzmieniu: „ Informacja w zakresie inwestycji, remontów i przebudowy sieci
ciepłowniczej w Lubartowie”, która również zdaniem radnych może zostać podpięta pod pkt.
8 proponowanego planu pracy Komisji, który brzmi: „Ocena możliwości rozwoju
infrastruktury miejskiej w latach 2015- 2018”.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zgodził się, aby obydwa proponowane przez
niego punkty zostały omówione w ramach w/w punktu, tj. pkt 8 proponowanego planu
pracy, bo mieszczą się one w tym właśnie punkcie.
Następnie glos zabrał radny MAREK POLICHAŃCZUK, który zaproponował, aby w punkcie pt.
„ Analiza sytuacji komunikacyjnej w mieście pod katem udrożnienia ruchu drogowego w tym
również rozwiązanie problemów parkowania”, dopisać „ oraz ruchu rowerowego ( patrz
ścieżki rowerowe ”, dzięki czemu zostaną zaspokojone potrzeby osób, które interesują się
powstaniem ścieżek rowerowych w Lubartowie.
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ przeredagował propozycję radnego M. Polichańczuka i
ostatecznie ustalono, że punkt 7 proponowanego planu pracy komisji zgodnie z propozycja
radnego G. Gregorowicz zostanie zapisany w brzmieniu: „Analiza sytuacji komunikacyjnej w
mieście pod katem udrożnienia ruchu drogowego w tym rowerowego oraz rozwiązanie
problemów parkowania”.
Radny KAZIMIERZ MAJCHER proponował zapisanie w planie pracy komisji punktu w
brzmieniu: „Analiza stanu zaawansowania prac związanych z projektem i budowa sieci
ścieżek rowerowych w Lubartowie”. Taka propozycja nie uzyskała jednak aprobaty członków
komisji, w związku z tym nie została zapisana w planie pracy komisji na rok 2015.
Radny JERZY TRACZ zaproponował natomiast, aby w punkcie 6, przy zapisie w brzmieniu: „
…( szkoły, przedszkola, biblioteki, obiekty sportowe i rekreacyjne) …”, dodać również zapis
„ i kulturalne ”. Komisja zgodziła się z tą propozycja i w rezultacie pkt. 6 proponowanego
planu pracy otrzymał brzmienie: „ Przegląd i ocena stanu technicznego obiektów gminnych
(szkoły, przedszkola, biblioteki, obiekty sportowe, rekreacyjne i kulturalne). Ocena postępów
zagospodarowania terenów przy ul. Parkowej ”.
Innych uwag do przedstawionego projektu planu pracy nie było, zatem Przewodniczący
Komisji poddała pod głosowanie przygotowany projekt planu pracy Komisji wraz z
wniesionymi poprawkami w pkt. 6 i pkt. 7.
W głosowaniu:
za – 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja jednogłośnie przyjęła wypracowany plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i
Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów na rok 2015 (w załączeniu – zał. nr 2).
Po głosowaniu przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, tj. pkt. 4.
Pkt. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z tym, że protokołu nie przedłożono ustalono, że zostanie przyjęty na kolejnym
posiedzeniu komisji.

Następnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 5.
Pkt. 5
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji odczytał pismo Pawła Obroślińskiego i innych
mieszkańców ul. Polarnej z dnia 17 marca 2015r. ( pismo w załączeniu) dot. wydanej decyzji
przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w sprawie ustalenia szerokości ulicy
Polarnej i Bohaterów Monte Cassino w Lubartowie.
Odnosząc się do przedmiotowego pisma członkowie Komisji zgodnie ustalili, że pismo należy
skierować do Burmistrza, jako organu wykonawczego, celem wydania przez niego opinii na
piśmie i że powyższe pismo powinno trafić nie do komisji, lecz do burmistrza z kopią do
komisji, by mogła ona się zorientować, dopytać, jak zostało to załatwione.
Innych głosów nie było, zatem Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie
Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Grzegorz Jaworski

