Krzysztof Żyśko
Prawo i Sprawiedliwość
4008,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Włącznie z VII sesją głos zabrał 1 raz
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".
Krzysztof Adam Żyśko - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Liczba wiceprzewodniczących została ustalona. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie
kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Radny KRZYSZTOF ŻYŚKO Szanowni Państwo
zgłaszam kandydaturę Pana Grzegorza Siwka
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? Więc Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Krzysztof Żyśko? (Pan Krzysztof Żyśko
wyraził zgodę)
Kolejna Komisja pozwolicie Państwo, że nie będzie to po kolei. Komisja Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego i tutaj mamy również pełen skład: Pan Krzysztof Żyśko czy wyraża zgodę? (Pan Krzysztof
Żyśko wyraził zgodę.)
Komisja Rewizyjna. Pani Anna Kuszner czy wyraża zgodę? (Pan Krzysztof Żyśko wyraził 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.
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.
Głosowania
Radny KRZYSZTOF ADAM ŻYŚKO
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, składam wniosek o ustawienie na ul. Parkowej znaku
ograniczenia prędkości i położenia co najmniej dwóch progów zwalniających. Ulica ta jest
uczęszczana dosyć często w szczególności przez pieszych i rowerzystów. Przemieszcza się tam sporo
młodzieży, korzystającej z obiektów sportowych, a także i po prostu osób spacerujących. Tożsamy
wniosek składam, jeżeli chodzi o ul. Walentego Ligaja na odcinku od Parkowej do ul. Bolesława
Mucharskiego. Na rogu tych ulic w zasadzie Ligaja i Mucharskiego znajduje się przedszkole i szkoła
językowa. Mieszkańcy tych dwóch ulic, czyli Parkowej i Ligaja zgłaszali niebezpieczeństwo zbyt szybko
jeżdżących samochodów. Wnoszę również o umieszczenie na ulicy arcybiskupa Ignacego Krasickiego
lampy oświetleniowej. Chodzi mi o odcinek łączący ul. Krasickiego z ul. Romana Jeziora. Jest to
fragment ulicy bardzo ciemnych w szczególności w długie zimowe wieczory. Stwarza zagrożenie dla
poruszających się mieszkańców. Składam również wniosek o wyjaśnienie kwestii ograniczenia o 2/3
dofinansowania dla orkiestry OSP naszej lubartowskiej orkiestry. Abstrahując od tego kto jak się zna
na muzyce i jaki ma do niej stosunek, to drodzy Państwo orkiestra prawie od 100 lat rozsławia nasze
miasto również za granicą. Koszty niezbędne do funkcjonowania orkiestry związane są z
wynagrodzeniem dla kapelmistrza i nauczycieli. Orkiestra kształci młodych muzyków. Kolejne koszty
to wynagrodzenie dla księgowej, zakup i naprawa instrumentów, zakup i naprawa umundurowania, a
to nie są wszystkie koszty, które taka orkiestra musi ponieść. Nadmieniam, że członkowie orkiestry
biorą udział w działaniu orkiestry, czyli pracują de facto na próbach ciężko i występują charytatywnie.
Podobno Panie Burmistrzu liczy Pan na dalszą owocną współpracę z orkiestrą. Bez dodatkowych
środków, które oczywiście orkiestra gdzie indziej też próbuje uzyskiwać, może być ciężko w ogóle z
jakąkolwiek pracą, jeżeli chodzi o orkiestrę. Wnioski swoje złożę w poniedziałek na piśmie. Dziękuję.

