Grzegorz Siwek
Prawo i Sprawiedliwość
4008,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Włącznie z VII sesją głos zabierał 2 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.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Grzegorz Piotr Siwek - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny KRZYSZTOF ŻYŚKO Szanowni Państwo zgłaszam kandydaturę Pana Grzegorza Siwka. Radny
Grzegorz Siwek wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady.
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? (Żaden z radnych nie wyraził sprzeciwu)
Kolejna Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Pan Grzegorz Siwek czy wyraża zgodę?
(Pan Grzegorz Siwek wyraził zgodę.)
Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Pan Grzegorz Siwek czy wyraża zgodę? (Pan
Grzegorz Siwek wyraził zgodę.)
(wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.)Radna MARIA KOZAK Ja chciałam zgłosić Pana Grzegorza Siwka, to rozsądny,
spokojny, twardo idący po ziemi. Rady Grzegorz Siwek zapytany przez Przewodniczącego Rady, czy
wyraża zgodę stwierdził, że tak.
Głosowano w sprawie: wyłonienia kandydatów na dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wyniki głosowania
Pan Jakub Wróblewski – 16 głosów
Pan Jacek Tomasiak – 11 głosów
Pan Wojciech Osiecki – 16 głosów
Pan Marek Polichańczuk – 10 głosów
Pan Grzegorz Siwek – 10 głosów
PRZEWODNICZĄCY RADY Proszę Państwa wobec tego do uchwały wpisujemy trzy nazwiska: Jakub
Wróblewski, Jacek Tomasiak i Wojciech Osiecki.
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.

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
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.
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.
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.
Radny GRZEGORZ SIWEK
Panowie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado i Goście. Chciałem złożyć wniosek
dotyczący upublicznienia informacji w zakresie zasad przyznawania dotacji na rzecz realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów. Na stronie BIP-u znalazłem tylko Zarządzenie dotyczące wyboru
ofert, jakie oferty wpłynęły i kwota dotacji przyznana dla poszczególnych podmiotów. Jednak nie ma
informacji, jakie były zasady przyznawania tych dotacji. I tutaj chciałbym uzyskać taką informację …. (
wtrąca Przewodniczący Rady: Proszę nie odpowiadać z miejsca Panie Burmistrzu.) Proszę Państwa,
zaniepokojenie moje jeden podmiot wzbudził, który stosunkowo jest młody, a uzyskał aż 39 tyś zł.
dotacji, gdzie nie mogę doczytać się, jaki to jest podmiot. A jest pod 12 pozycja Miejski Klub Sportowy
Lubartów, który zajmuje się, albo będzie zajmował się szkoleniem zawodników i organizowaniem
imprez w tenisie stołowym. Mamy już taki klub, któremu została dotacja obcięta, a tutaj jest bardzo
duża dotacja dla klubu, którego tak praktycznie nie znamy. Ale mamy tutaj tez w tym Zarządzeniu
dużo innych takich podmiotów typu: Alwernia, klub Art.- Fit, Które dostały praktycznie dotacje
głodowe. I chciałbym wiedzieć, jakie były zasady przyznawania i jeśli można to proszę o
upublicznienie tego, czy na stronie Urzędu Miasta, czy w BIP-ie, jeśli to jest możliwe.
Radny GRZEGORZ PIOTR SIWEK
Szanowni Państwo nie wiem, czy złożyłem wniosek o upublicznienie zasad czy uzasadnienia, bo to są
dwie różne rzeczy? Jeśli złożyłem wniosek formalny o … (Przewodniczący Rady: Wolny wniosek. To
nie są wnioski formalne.) Dobrze, więc składam wolny wniosek jeszcze dodatkowy, być może się
powtórzę, o uzasadnienie przyznawania tych dotacji ze względu na to, że mieszkańcy Lubartowa chcą
wiedzieć, na jakiej podstawie poszczególne grupy, czy fundacje, czy stowarzyszenia dostały określone
kwoty. Bo zasady, to jest jedna rzecz, formalno-prawne a uzasadnienie kwoty, która jest na
konkretne stowarzyszenie to jest całkiem inna sprawa. I tutaj ja nie będę wyrocznią, czy to było dobre
czy niedobre, czy ta kwota jest dobra czy niedobra dla konkretnych stowarzyszeń czy organizacji. Ale

po prostu jestem radnym osób, które chciały, abym tu zasiadł i oczekują, że w ich imieniu będę takie
wnioski składał, co czynię. Bardzo proszę o upublicznienie uzasadnienia do przyznawania tych dotacji.
Dziękuję bardzo.
Głosowania

