Maria Kozak
Prawo i Sprawiedliwość
3957,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Włącznie z VII sesją głos zabrała 13 razy
I Sesja w dniu 23 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 23 listopada 2018 r. o godz. 16:00 a
zakończono o godz. 22:05 tego samego dnia.
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym sesję otworzyła Pani Maria Kozak
najstarsza wiekiem radna. Radna Maria Kozak przeszła do realizacji następnego punktu porządku
obrad.
Następnie Radna Maria Kozak zaproponowała, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób:
najmłodszy wiekiem radny odczyta rotę ślubowania, a następnie wywołani przez nią w kolejności
alfabetycznej radni powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru, słowo „Ślubuję” lub zwrot
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Do propozycji Radnej Marii Kozak nie wniesiono uwag i zmian. 3
Poproszona najmłodsza wiekiem radna Pani Anna Kuszner odczytała rotę ślubowanie
Wywoływani przez radnego seniora Panią Marię Kozak radni w kolejności alfabetycznej złożyli
ślubowanie:"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców".
Maria Kozak - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna MARIA KOZAK
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, odnośnie tych dwóch ostatnich zdań. Były takie przypadki, że było
wiadomo i byli powiadomieni, druga strona i się nie zgłosiła. I wiemy, że były takie przypadki. To jest
jedna rzecz. Następnie zawsze mówiliśmy, że trzeba wysłuchać drugiej strony, bo druga strona też ma
do powiedzenia. Ja nawet przykład mogę dać z Komisji Rewizyjnej, ale już mówię. Następnie 30 dni
mamy, czyli jeżeli dobrze dodałam do 23 grudnia możemy zwołać sesję. Myślę, że później nie będzie
zwoływana, dlatego że będą święta. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Radna MARIA KOZAK Ja chciałam zgłosić Pana Grzegorza Siwka(kandydat na Przewodniczącego Rady
Miasta), to rozsądny, spokojny, twardo idący po ziemi.

PRZEWODNICZĄCY RADY Szanowni Radni, podczas przerwy poszczególni radni wpisali się jako chętni
do poszczególnych komisji. W tym momencie zadam pytanie i pozwolicie Szanowni Radni, że zadam
pytanie dotyczące wszystkich Komisji, mimo że jest to rozbite na kilka oddzielnych punktów w
porządku obrad, więc będziemy debatowali nad kilkoma punktami porządku obrad równocześnie.
Jest na to zgoda?

Kolejna Komisja pozwolicie Państwo, że nie będzie to po kolei. Komisja Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego i tutaj mamy również pełen skład. Pani Maria Kozak czy wyraża zgodę? (Pani Maria
Kozak wyraziła zgodę.)
Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Pani Maria Kozak czy wyraża zgodę? (Pani
Maria Kozak wyraziła zgodę.)
Głosowania
II Sesja w dniu 19 grudnia 2018 Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2018 o godz. 16:05, a zakończono o
godz. 16:50 tego samego dnia.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo ja bym jeszcze prosiła, żeby uzupełnić o punkt „Wolne wnioski”. Nie ma tego
punktu. Nie ma też „Interpelacji”, bo tego ma nie być. Ale czy można „Wolne wnioski” na końcu
dołączyć?
Głosowania
III Sesja w dniu 21 grudnia 2018 roku. Obrady rozpoczęto 21 grudnia 2018 o godz. 16:30 w sali nr 10
Urzędu Miasta Lubartów, a zakończono o godz. 19:02 tego samego dnia
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo, ja chciałam zaproponować, – ponieważ bierzemy ten kredyt 9 mln zł., żeby on
został rozliczony. Na co został wydany, jaki cel, ile, itd. Żeby po prostu zrobić taki harmonogram
wydatków kredytu.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo, ja mam tutaj parę wniosków. Po pierwsze składam taki wniosek, żeby na
najbliższej sesji, może w najbliższym czasie zrobić taki raport ze strefy ekonomicznej. Ile działa
zakładów? Ile jest zatrudnionych osób? Jakie korzyści ma miasto i ile miasto zyskuje z tego tytułu?
Następnie wrócę do wniosku Pana Ścisła – rzeczywiście, to samo i u mnie mieszkańcy mówili. Ja
zrobiłam sobie taki przegląd, właśnie tam, gdzie się składuje śmiecie w budownictwie
wielorodzinnym. Proszę Państwa, tam nie ma segregacji. Nie nie ma segregacji! Mogę śmiało to
powiedzieć. Następnie też, jako wniosek składam – wrócę do tego, żeby ten kredyt rzeczywiście
został rozpisany, na co został faktycznie przeznaczony. I następnie – już taki wniosek bardziej
przedświąteczny, a właściwie bardziej bizantyjski, bardziej bogaty. Ja po prostu wyczytałam, że
Lubartów to przedmieście Bizancjum. Przede wszystkim jest tam dwie…, a przynajmniej dwie
instytucje zostały wymienione, którym według mnie to daleko im do Bizancjum. Naprawdę, ale
wszystkiemu chyba winien ten serial „Wspaniałe stulecie ”. Następnie powiem tak, być może pojawi
się Sulejman wspaniały, który rzeczywiście rozbudował to wspaniałe stulecie i powiem tak – mam
taką prośbę – nie przenośmy Bizancjum do Lubartowa i Jego symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne
miny, święte słowa i jeszcze jedna rzecz, która czasem bardzo boli.
Radna MARIA KOZAK
To ja składam wniosek, żeby zwiększyć opłaty na wjazdach, jak było w kampanii wyborczej. I drugi
wniosek, żeby realizować to, co było w programie wyborczym.

Wskazanie przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
radny PIOTR KUSYK zgłosił kandydaturę Pani Marii Kozak
Za kandydaturą Pani Ewy Grabek na członka Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 11
radnych, za osobą Pani Marii Kozak 8 radnych, za radnym Tomaszem Krówczyńskim zagłosowało 9
osób. Za Panią Elżbieta Mizio 8 radnych, za Panią Renatą Mazur – 11 osób, zaś za kandydaturą
Przewodniczącego Rady zagłosowało również 11 osób. W wyniku głosowania do prac w Zespole ds.
BO spośród zgłoszonych radnych, zostały oddelegowane następujące osoby:  radna Ewa Grabek, 
radna Renata Mazur,  radny Jacek Mikołaj Tomasiak. Wszystkie ww. osoby otrzymały po 11 głosów
popierających ich kandydaturę.
Głosowania
IV Sesja w dniu 31 stycznia 2019 roku. Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:10, a
zakończono o godz. 21:50 tego samego dnia.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo, ja chciałem też wnieść taką poprawkę, żeby w pkt 5 ja to nazwę § c, żeby ten
punkt przenieść, czy pkt c) przenieść na sesję lutową. To nie znaczy, że po prostu jesteśmy przeciwni
łączeniu tych instytucji kultury, ale po prostu brakuje tu pewnych rzeczy według mnie. Nie ma
wstępnej symulacji kosztów, struktury organizacyjnej. Może gdzieś funkcjonują takie instytucje
połączone i po prostu może przez ten miesiąc czasu byśmy jakoś uzupełnili swoje wiadomości.
Dziękuję bardzo.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo, tutaj stwierdzę, że ostatni raz, nie ostatni ale w tej kwestii już się nie będę
wypowiadać nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że mój szwagier to jest muzealnikiem bo zbiera eksponaty,
moja córka bo pracuje w bibliotece, następnie moja bratowa nie wiem w domu kultury. Także tutaj
nie wiem skąd jest ta inwigilacja, że tak powiem, że tak się wszystko wie o pewnych rzeczach.
Następnie, uważam, że niekoniecznie się otwieramy na świat. Możemy się zamknąć poprzez złe
decyzje jakie podejmiemy. No i chyba będzie tyle. Dziękuję bardzo.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo, ja tu chciałem się odnieść do niektórych wniosków też między innymi Pana
Kusyka. Tam na osiedlu Królów rzeczywiście na niektórych ulicach trzeba chodzić w kaloszach.
(Przewodniczący Rady: przepraszam najmocniej Pani Radna proszę zacząć od wniosku) Wniosku, żeby
po prostu również na osiedlu Królów pomyśleć o budowę nawierzchni i budowie oświetlenia
konkretnie ul. Zygmunta Starego. To jedna rzecz. Następnie drugi wniosek. W sprawie raportu na
temat strefy ekonomicznej dostałam odpowiedź i chcę między innymi tutaj, Pan Czubacki też mówił o
tym, dostałam odpowiedź i takich naprawdę zakładów to jest 11, chociaż największe...
(Przewodniczący Rady: przepraszam najmocniej Pani Radna. Pani opowiada teraz o interpelacjach i
zapytaniach i odpowiedzi na interpelacje i zapytania, które Pani zadała. Proszę skupić się na wniosku,
jaki chce Pani złożyć.) No to chcę złożyć wniosek, żebym przedstawiła strefę ekonomiczną, albo
żebym przedstawiła odpowiedź w sprawie strefy ekonomicznej. (Przewodniczący Rady: przepraszam
najmocniej te odpowiedzi są umieszczane na stronie UM. Radni się zapoznali. Niestety, jeżeli Pani
chce odczytywać odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie mogę Pani udzielić głosu.) Ja nie

chce odczytywać ja chcę streścić po prostu. (Przewodniczący Rady: nie może Pani tego zrobić.)
Dobrze w porządku. To następny wniosek. Chciałabym, jeżeli będzie sprzyjała pogoda, żeby
zorganizować lodowisko dla naszej młodzieży. Jeżeli będzie dobra pogoda żeby po prostu je
zorganizować, będą ferie, żeby dzieciaki mogły gdzieś tam po prostu jeździć na łyżwach. I następny
wniosek żeby po prostu została przedstawiona radnym obsługa prawna naszej Rady. Pytają o to
mieszkańcy, pytają o to wyborcy: kto po prostu jest, kto się zajmuje obsługą prawną naszej Rady? Nie
jest to prywatna rzecz Pana Burmistrza. Gdyby była prywatna to Pan Burmistrz, bo tak Pan
Gregorowicz powiedział, to Pan Burmistrz by płacił z własnej kieszeni. Natomiast tutaj jest po prostu
wniosek mieszkańców, żeby przedstawić jakoś. Ja nie potrafię odpowiedzieć. Widzę Pana, że Pan jest
no i tylko tyle. Przepraszam. To wszystko.
Głosowania
V Sesja w dniu 22 lutego 2019 roku. Obrady rozpoczęto 22 lutego 2019 r. o godz. 16:00, a zakończono
o godz. 19:28 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.
Radna MARIA KOZAK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja po prostu chciałam zapytać czy § 50, czy
51 Statutu jest sprzeczny z ustawą czy nie, bo w tej chwili nie wiem? To jest jedna rzecz. Następnie,
to jest stanowisko rady a nie uchwała, więc tutaj po prostu rada tylko wyraża swoje stanowisko w
danej sprawie, w sprawie „Święta Roweru”. Nie zepsujmy tego. Naprawdę „Święto Roweru jest już
tradycją, jest znane na całą Polskę. Tu jak słyszałam i wcześniej gdzieś tam lat temu Pan Czesław Lang
był zaangażowany i nie wiem, kto tam jeszcze. I naprawdę nie zepsujmy czegoś, co jest bardzo dobre
dla Lubartowa i nie manipulujmy. Ja już się z manipulacją spotkałam w sprawie cudownego powrotu
bramek na boisko. Następnie, jakie ja miałam stanowisko odnośnie śmieci prawda, że chciałam
podnieść w budownictwie wielorodzinnym śmieci. Absolutnie, to tak przy okazji. Oświadczam, czegoś
takiego ja nie mówiłam i nie złożyłam. Poparłam tylko Pana Ścisła. (Przewodniczący Rady: dobrze,
tylko w sprawie porządku obrad.) Dobrze, dziękuję bardzo.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo ja prosiłabym tylko o doprecyzowanie pewnych rzeczy. Tutaj Pan Przewodniczący
mówił, że dawni właściciele mogą mieć pretensje. Tak, być może, że są właścicielami, że jest
niepotrzebny prawda? Chcą odzyskać swoją własność. Czy to dotyczy tylko jeżeli będzie i żłobek i
seniorzy? Czy też jak będzie sam żłobek czy też będą zgłaszać takie pretensje? Tutaj nie jestem
pewna. I następna, prosiłabym, żeby nie wybrzmiewał właśnie szpital, dlatego że nikt naprawdę
jednak szpitala nie zgłaszał w tym miejscu. Nie było czegoś takiego. I jeszcze jedna rzecz w przerwie
było mówione, tu chciałam dopytać, że również ulice będą remontowane z tego tytułu czy tam
nawierzchnie ulic. Chciałam zapytać, czy jest to nadal aktualne czy również nawierzchnie będą
poprawiane? Dziękuję.
Radna MARIA KOZAK
Szanowni Państwo ja zgłaszam taki wolny wniosek, żeby Pan Burmistrz wyjaśnił, na czym polega
projekt „Śniadanie w szkole i w domu”, po prostu na czym to polega. To jedna rzecz. Następnie drugi
wolny wniosek żeby niezależnie od tego jaka telewizja będzie relacjonowała moją wypowiedź
odnośnie „Święta Roweru”, czy obywatelska, czy nie, chciałabym by po prostu dokładnie, jeżeli

będzie takie coś, żeby dokładnie przytoczone były moje słowa i nie były manipulowane. Żeby nie był
to teatr jednego aktora tak jak wcześniej bywało. Dziękuję to wszystko.
Głosowanie
VI sesja w dniu 26 marca 2019 roku. Obrady rozpoczęto 26 marca 2019r. o godz. 16:15, a zakończono
o godz. 2l:55 tego samego dnia.

Głosowania

VII sesja w dniu 12 kwietnia 2019 r. Obrady rozpoczęto 12 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00, a
zakończono o godz. 19:16 tego samego dnia.
Radna MARIA KOZAK
Ja chciałam złożyć wniosek, żeby uzasadnić to co powiedział Pan Kusyk odnośnie placu zabaw na
osiedlu Królów, konkretnie przy ul. Łokietka. Tam naprawdę nie jest wielki koszt tego, tam nie dużo
trzeba dołożyć. Ten plac zabaw spełnia funkcje integracyjne i zabawowe i rekreacyjne. Dosłownie
dodać jeszcze jedną ławeczkę, koszy na śmieci brakuje. Tam jest tylko jeden, to chociaż jeszcze ze
dwa i wyposażyć jeszcze w parę zabawowych po prostu… wyposażyć jeszcze w jakieś zabawowe
rzeczy. Dziękuję bardzo.
Głosowania

