Protok6l nr Yl/2019
VI

sesja

w dniu 26 mwca 2019 roku.

Obrady rczpoczgto 26 muca20l9 o godz. 16:15, a zakoitczono o godz. 2l:55 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wziglo udzial2l radnych.
Obecni:
1. Jacek Bednarski

2. Robert Szczepan Blaszczak
3. Teodor Czubacki

4. Ewa Grabek
5 . Crrzegorz Benedykt Gregorowicz
6. Grzegorz Piotr Jaworski

T.MaiaKozak
Kr6wczytiski
9. Piotr Kusyk
8. Tomasz

10. Anna Kuszner
11. Renata Urszula Manx
12. Elzbieta Monika Mizio

13. Wojciech Krzysztof Osiecki
14. Beata Pasikowska
15. Marek Adam Polichanczuk

6. Grzegorz Piotr,Siwek
17. Jan Stanislaw Scisel
18. Jacek Tomasz Tch6rz
19. Jacek Mikotaj Tomasiak
20. Andrzej Wojciech Zieliriski
21 . Y:rzy sztof Adam ZY sko
|

1. Otrvarcie sesji.

Otwarcia obrad VI sesji Rady Miasta Lubart6w dokonal Przewodnicz4cy Rady Jacek Mikolaj
Tomasiak. Powital Radnych, Mieszkanc6w Miasta Lubart6w, Media, Burmistrza Miasta, Z-ca
Burmistrza Miasta, pracownik6w UM a nastgpnie stwierdzil prawomocnoS6 obrad.
2. Przedstawienie porzqdku obrad.

Przewodnicz1cy Rady zwr6cil sig
Radnym porz4dku obrad.

z zapytaniem czy sqjakies uwagi, wnioski do przeslanego

Propozycje zmian do porz4dku obrad zglosili:
Radny WOJCIECH OSIECKI
Witam, Szanowni Paristwo Zgromadzeni, Panie Przewodniczqcy,Panie Burmistrzu chcialbym
wprowadzi6 do porz4dku obrad punkt ,,Przyjgcie planu Pracy Komisji Planowania
Pizestrzennego i Budownictwa", poniewaz Komisja taki plan przyjEla. Niestety przyjqla go

po wyslaniu material6w. Ten plan zostanie skserowany i Radnym na dzisiejszei Radzie
przedstawiony. I tutaj Pan Burmistrz mial uwagg, 2e bgdzie tez wprowadzal dwa punkty do
porz4dku obrad, wigc tutaj jako podpunkt n) rozumiem. (Przewodnicz4cy Rady: Czyli jako
ostatni podpunkt) Jako ostatni podpunkt jezeli przyjmiemy dwa podpunkty, kt6re wprowadzi
Pan Burmistrz. (Przewodnicz4cy Rady: mialbym tak4 propozycjg,) M6j wniosek.iest taki,
jako ostatni punkt (Przewodniczqcy Rady: Panie Przewodniczqcy niech Pan mnie przez
chwilg poslucha, dobrze? Mam tak4 propozycjQ, poniewaz mamy caty zestaw uchw'al, kt6re
dotycz4 uchwalenia plan6w jezelibySmy go wprowadzilijako n) bylaby to ostania z, uchwal,
l) przepraszam,bylaby to ostatnia z uchwal dotycz4ca plan6w pracy a kolejne n) i m) to by
byty juz nastgpne punkty, kt6re zapewne za chwilg nam Pan Burmistrz przedlozy. MieliSmy
to r6wnie2 na komisjach, wigc wiemy, Zebgdzie to budZet i wieloletnia prognoza. T<l by nam
uporz4dkowalo pracg.) Dobrze, wigc wprowadzarn taki wniosek, aby ten punkt znalazl sig
zaruz po przyjgciu planu pracy Komisji OSwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta
Lubart6w. Dzigkuj g bardzo.

Burmistrz KRZYSZTOF PASNIK

Szanowni Paristwo Radni, Panie Przewodniczqcy, Drodzy Pafistwo, chcialbym
(Przewodniczqcy Rady: proszg Pafistwa, to moZe powiem w ten spos6b, mam gor4cv apel do
Radnych, ktlrzy chc4 sobie podyskutowa6. Jest tutaj zaplecze, mozna lvyjSi sobie
podyskutowai. Ustalamy porz4dek obrad. Jest to jak wiemy, jedna z wazniejszych uchwal,
tak ZebySmy mogli obradowa6.) Chciatbym prosid o rozszerzenie porzqdku obrad w pkt 6 po
pozycji f) czyli w pkt g) i h). Wplyngla nam subwencja od Pana Wojewody, wigc musimy
zmieni6, muszg Paristwo oczywiSci Radni wieloletni4 prognozg finansow4 jak r6wnie2
musimy po prostu dokona6 zmian
bud2ecie, oczywiScie Paristwo Radni poprzez
glosowanie. Bardzo proszg o wprowadzenie w pkt g) i h) (Przewodniczqcy Rady: nie g i h) w
nowej pozycji g i h czyli po pkt f (Przewodniczqcy Rady: mohe powiem w ten spos6b Panie
Burmistrzu, jeheli mogg zasugerowa6 i poprosi6 o zmiang, tak zebySmy to mieli jako ostatnie
dwa punkty, bo Pani Skarbnik i tak chyba bgdzie do korica naszej sesji, tak?) No wlaSnie nie.

i

w

Pani Skarbnik dzisiaj dlugo pracowala, dluhszy czas byla

w

Urzgdzie, wigc...
(Przewodniczqcy Rady: rozumiem, czyli przed rozpatrzeniem plan6w pracy komisji czyli g
i h, tak?) Tak.
Przewodnicz4cy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Rozumiem. Czy s4 jeszcze jakiei uwagi? Nie widzg. Przechodzimy do przeglosowania dw6ch
poprawek. Pierwsza z poprawek, to moze zrilbmy tak, zeby to nam uporz4dkowalo, poprawk4
dalej id4c4 mimo, 2e to jest porz4dek obrad, jest poprawka Pana Burmistrza, kt6ra dokonuje
przesunig6 kolejnych punkt6w o kolejne miejsca. Najpierw przeglosujemy poprawg, kt6r4
zaproponowal Pan Burmistrz a mianowicie, aby wieloletnia progfioza finansowa byla ppkt g)
a zmiarry w bud2ecie ppkt h). Kto z radnych jest zatq poprawk4 proszg o podniesienie rgki.

W glosowaniu2} gl. za - jednogloSnie przedmiotowa poprawka zostala prryjgta.
Nastgpnie Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie poprawkg zgloszonqprzez Radnego
Wojciecha Osieckiego, aby jako ppkt n) byla uchwala w sprawie przyjgcia plarru Pracy
Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubart6w na20l9 r.

W glosowaniu 20 gl. za - jednogloSnie przedmiotowa poprawka zostalaprzyjEta.

Poddany pod glosowanie przez Przewodniczqcego Rady porz4dek obrad v,raz
zmianami zo stal pr zyj gty j e dno glo Sn ie 20 gl. za.

z

ww.

P

rzyjgty porz4dek obrad

:

l.

Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porz4dku obrad.
3. Sprawozdanie z dzialalnoSci Burmistrzaw okresie migdzysesyjnym.

4. Sprawozdanie

z

rcalizacji zadafi

z

zakresu wspierania rodziny

przedstawienie potrzeb zwiqzany ch z r ealizacj1 zadal w

20

1

9 r.

za 2018

r.

oraz

i

z realizacji Programu ,,Lubartowska Karta Du2ej Rodziny 3+ Rodziny
Zastgpczej" za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projekt6w i podjgcie uchwal w sprawach:
a) wyst4pienia Miasta Lubart6w ze ZriEzku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,
b) uchylenia uchwaly Rady Miasta Lubart6w rlrXLYl294ll0 z dnia 9 lipca 2010 r",
c) wniesienia sprzeciwu do uchwaly Nr lUl2l20l9 Zgromadzenia Zwi1zku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zwiqzku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,
d) okreSlenia programu opieki nad zvierugtarri bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoSci ztwerz1t na terenie Miasta Lubart6w,
e) Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwi1zywania Problem6w Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii na 20 I 9 rok,
f) ustalenia planu sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Miasto
Lubart6w oraz okreSlenia granic obwod6w publicznych szk6t podstawowych, od dnia
1 wrzeSnia 2019 roku,
g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
h) zmian w budZecie na 2019 rok,
i) zatwierdzeniaplanu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubart6w na 2019 rok,
zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miasta Lubart6w
na 2019 rok,
k) przyjgcia planu pracy Komisji Bud2etowej Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok,
l) przyjgcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska Rady
Miasta Lubart6w na 2019 rok,
1) przyjgcia planu pracy Komisji Spraw Spolecznych i Porzqdku Publicznego Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok,
m)przyjgcia planu pracy Komisji OSwiaty, Kultury, Sportu Rekreacji Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok,
n) przyjgcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok.
7. Informacja Burmistrza o zloZonych zapylamach i interpelacjach radnych oraz udzielonych
na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjgcie protokol6w z obrad poprzednich sesji:
IV sesji w dniu 31 stycznia 2019 r.,
V sesji w dniu 2Zlutego 2019 r.
10. Zamknigcie obrad.
5. Informacja

i

j)

i

i

a)
b)

3. Sprawozdanie z dzialalnoSci Burmistrza w okresie migdzysesyj nym.

Burmistrz KRZYSZTOF PASNIK
Panie Przewodniczqcy, Drodzy GoScie, Szanowne Media, w okresie od22lutego do 25 marca
wydalem kilka zarzqdzefi migdzv innymi :

- Zarzqdzeniem Nr Yllll53l2019

ustanowilem slu2ebnoS6 przesylu na dzialce

m

10416,

poloZonej w obrgbie 9-Glinianki,
Zarzqdzeniem Nr YlIIl54l2019 powierzylem pelnienie obowi4zk6w Dyrektora Muzeum
Ziemi Lubartowskiej
Lubartowie Pani Urszuli Grzybowskiej
okres
od dnia I marca 201 9 roku do dnia 3 1 marca 201 9 roku,
- ZarzEdzeniem Nr yIIJl55l2019 udzielilem pelnomocnictwa Pani Anecie Symbor petni4cej
Rekreacji
Lubartowie
obowi4zki Dyrektora Miejskiego OSrodka Sportu
do skladania oSwiadczefl woli zwi1zanychzprowadzeniem biez4cej dzialalnoSci,
- Zwzqdzeniem Nr Yllll56l2019 udzielilem pelnomocnictwa Pani Anecie Symbor pelni4cej
obowi4zki Dyrektora Miejskiego OSrodka Sportu
Rekreacji
Lubartowie
w zakresie prowadzenia inwestycji: Budowa kompleksu sportowego "ZaParkiem" MOSiR
Lubart6w,
- Zarzqdzeniem Nr yl[ll57l2019 postanowilem o przeprowadzeniu konsultacji spo:lecznych
projektu uchwaly Rady Miasta Lubart6w zmieniaj4cej uchwalg w sprawie Frogramu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubart6w nalata20lS-2022,
- Zwz4dzeniem Nr YIIIl58l2019 powolalem Komisjg Konkursow4 opiniuj4c4 oferty zlohone
w otwartym konkursie ofert na realizaqg w 2019 roku zadari publicznych w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa
wylszego, edukacji, oSwiaty wychowania oraz dzialalnoSci na rzecz os6b rv wieku
emerytalnym,
- Zarzqdzeniem
Yllll59l20l9 powolalem zesp6l opiniodawczo-doradczy
do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacjg zadah promocji Miasta
Lubart6w w 2019 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finans6w publicznych
i niedzialaj4ce w celu osi4gnigcia zysku,
- Zarzydzeniem Nr yllll60l2019 powolalem Komisjg Konkursow4 opiniuj4c4 oferty zlohone
w otwartym konkursie ofert na realizacjg w 2019 roku zadair publicznych w zakresie:
wspierania
upowszechniania kultury frzycznej, dzialalnoSci
rzecz dzieci
i n*.odzieZy, w tym wypoczynku dzieci i nl,odzie|y, turystyki i krajoznawstwa, dzialalnoSci
rzecz os6b
wieku emerytalnym oraz ochrony promocji zdrowia,

-

w
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i

w
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Nr

i

na

na
w
w tym dzialalnoSci leczniczej w rozumieniu ustawy z

i

dnia 15 kwietnia

20lI

r.

o dzialalnoSci leczniczej,

-

Zarzqdzeniem Nr VIlll6ll2019 oddalem w dzierhawg, w trybie bezprzetargowynL czgSci
ru 83117, polozonej przy ul. Wladyslawa tr okietka w Lubartowie, w obrgbie
2-Aleje Zwycigstwa, stanowi4cej wlasnoS6 Gminy Miasto Lubart6w,
- Zaruqdzeniem Nr Yllll62l20l9 oddalem w dzierhawg czgSci dzialki nr 19512, polo2onej przy
ul. Rynek I w Lubartowie, w obrgbie 7-Sr6dmieScie, stanowi4cej wlasnoS6 Gminy Miasto
Lubart6w,
- Zarz4dzeniem Nr Yllll63l20l9 przeznaczylem do dzierhawy, w trybie przetarg6w ustnych
nieograniczonych, czgSci dzialek nr 543 nr 19512, polo2onych w Lubartorvie przy
ul. Rynek
Rynek
stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Miasto Lubart6w,
pod lokalizacj g letnich o gr6dk6w kawiarnianych,
-Zarzqdzeniem Nr YIIll64l2019 oddalem w dzierZawg, w trybie bezprzetargowynl, czgsci
dzialki nr 122, polo2onej przy ulicy Gazowej, na terenie Gminy Lubart6w, starrowi4cej
wlasnoSd Gminy Miasto Lubart6w,
- ZarzEdzeniem Nr Yllll65l20l9 obnizylem ceng wywolawczq w
przetargu ustnym
ograniczonym na sprzeda? nieruchomo1ci oznaczonej nr 431130,
- Zarzqdzeniem
Yllll66l20l9 odwolalem upowaZnienie Naczelnika Wydzialu
Organizacyjnego
zalatwiania spraw
wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zak resu administracj i publicznej,
- Zarzqdzeniem Nr Yllll6712019 odwolalem upowaZnienie Naczelnika Wydzialu Gospodarki

dzialki

II i ul.

I,

i

III

Nr
do

i

NieruchomoSciami i Rolnictwa do zalatwiarria spraw i wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- Zaruqdzeniem Nr Vllll68l2019 powolalem zesp6l do spraw opracowywania Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubart6w nalata2020-2025,
- Zarzqdzeniem Nr YlIIl69l20l9 dokonalem zmian w budzecie Miasta Lubart6w na 2019 rok,
- Zarzqdzeniem Nr Yllll70l20l9 postanowilem o dokonaniu zmian planu finansowego zadah
z zal<resu administracji rz4dowej oruz innych zadaf zleconych jednostkom samorz4du
terytorialnego odrgbnymi ustawami dla Miasta Lubart6w na 2019 rok,
- Zwz4dzeniem Nr Yllll7ll2}l9 oddalem w najem lokal uZytkowy o pow.29,72 m2 proloZony
przy ul. Rynek II w Lubartowie, w obrgbie 7-Sr6dmieScie, stanowi4cy wlasnoSi: Gminy
Miasto Lubart6w.
To tyle odnoSnie zarzqdzen. W migdzyczasie teL zaczElismy rozmowy, wiedz4 Paristwo
Radni, 2e odbylo sig referendum strajkowe, jeheli chodzi
zblizajqcy sig strajk.
Rozmawiamy tutaj na ten temat i z naszymi dyrektorami i ze ZNP, aby ta sytuacja nie miala
wplywu na opiekg nad naszymi dzieimi. JesteSmy tutq z Panem Burmistrzem Wr6blewskim
po rozmowach i ze stron4 zwi1zkowq, i mamy zapewnienia od kadry nauczycielskiej, ze
zrobiq, wszystko, Zeby nasze dzieci w przedszkolach, tldziel w szkolach, mialy zapewnion4
opiekg w tym okresie. Takhe nie ma tutaj Zadnego zagrohenia. to byloby z takich
wahniejszych temat6w, na t4 chwilg, wszystko. Dzigkuj g bardzo.
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4.

Sprawozdanie

z

realizacji zadafi

z

zakresu wspierania rodziny
w 20 I 9 r .

za 2018 r.

oraz

przed stawi enie potrzeb zwiqzany ch z rc alizacj q zadan

Sprawozdanie z realizacji zadai z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie
potrzeb zwiqzanych z realizacjq zadah w 2019 r. przedstawila Pani Marzena Jedut Zastgpca
Dyrektora MOPS w Lubartowie.

Z-caDyrektora MOPS MARZENA JEDUT
Panie Przewodniczqcy, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Zebrani GoScie, zgodnie
z art. 179 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastgpczej (D2.U.2018 r. poz. 998) burmistrz, w terminie do 31 marca ka2dego roku, sklada
radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadafi z zalcresu wspierania rodziny oraz
przedstawia potrzeby ztiqzane z ich realizacj1. Natomiast z Uchwaly Nr XXIIVl45l20l7
Rady Miasta Lubart6w z dnia 22 lutego 2017 r., wynika, 2e obowiqzek dokonania oceny
stopnia rcalizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubart6w na lal;.a 20172019 przedstawia jej w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadah z zakresu wspierania
rodziny. Wykonanie zadah gminy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzinie
prze?ywajqcej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych zostalo
powierzone do realizacji Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Lubartowie.
Obowipek wspierania rcdziny prze?ywaj1cej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuriczowychowawczych oraz orgarizacji pieczy zastgpczej w zakresie ustalonym ustaw4
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastEpczej spoczywa na jednostkach sarnorzqdl
terytorialnego oraz na organach administracji rz4dowej wsp6lpracuj4cych w tym zakresie ze
Srodowiskiem lokalnym, s4dami, Policj4, instytucjami oSwiatowymi, podmiotami
leczniczymi, a takZe koSciolami i ich z'wrqzkani wyznaniowymi oraz organizacjami
spolecznymi przy czym wspieranie rodziny jest zadaniem gminy natomiast organizowanie
pieczy zastgpczej naleZy do zadan powiatu. Rodzinie, kt6ra prze?ywa trudnoSci
w wypelnianiu funkcji opiekuflczo-wychowawczych gmina ma obowiqzek zapewnii
wsparcie, polegaj 4ce, w szczeg6lnoSci na:

- analizie sytuacji rodziny i

Srodowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu wystgpuj4cego

w rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwij aniu umiej gtno Sci opiekuriczo -wychowawczych r o dziny ;
- podniesieniu SwiadomoSci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny;
- dqzeniu do reintegracji rodziny.
Zadania z zahesu wspierania rodziny zostaly powierzone jak juz powiedzialam Mi{skiemu
O6rodkowi Pomocy Spolecmej w Lubartowie i byly wykonywaneptzez:
- pracownik6w socjalnych;
- Zesp6l Poradnictwa Specjalistycznego dzialajqcy przy MOPS;
- asystent6w rodziny.
Praca podejmowana przez pracownik6w socjalnych polegala przede wszystkim na
diagnozowaniu i analizowaniu sytuacji rodzin z problemami opiekuriczo-wychowawczymi,
ustalaniu przyczyn wystgpuj4cych w nich kryzys6w, a takZe wnioskowaniu do Dyrektora
OSrodka o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Udzielana pomoc miala na celu
zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny oraz wzf,Ttocnienie jej w wypelnianyoh przez
ni4 funkcjach. W 2018 r. pracownicy socjalni objgli pomocq:
- 36 rodzin w kt6rych wystgpowalapotrzeba ochrony macierzyflstwa,
- 63 rodziny przeZywajqce trudnoSci w wypelnianiu firnkcji opiekuriczo - wychowawczych,
kt6rym umo2liwiono kontakt ze specjalistami Zespolu Poradnictwa Specjalistycznego.
Ponadto pracownicy socjalni 6-krotnie wnioskowali o przydzielenie rodzinie asystenta
rodziny. Wszystkie dzialaria podejmowarLe przez pracownik6w socjalnych odbywaly sig przy
Scistej wsp6lpracy z przedstawicielami plac6wek o6wiatowych, slu2by zdrowia, policji,

prokuratury, instytucji dzialajqcych ta rzecz rodziny migdzy innymi: Wydzial ds.
Spolecznych UM, Poradni Pedagogiczno- Psychologiczn1, Miejskiej Komisji Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych, Zespolu Interdyscyplinamego, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenia ,,Alwernia", PCK a takhe
zawodowymi i spolecznymi kuratorami. Zadania w zakresie wspierania rodziny
prze?ywaj1cej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych realizowane
byly w 2018 r. r6wnie2 przez psychologa i starszego specjalistg prac zrodzinq zatrudnionych
w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego. W ubieglym roku z rodzinarrri przeZywaj4cymi
trudnoSci opiekuriczo-wychowawcze systematycznie pracowalo 2 asystent6w rodz,iny. Ich
praca koncentrowala sig przede wszystkim na poszukiwaniu rozwi4zah trudnej sytuacji
Zyciowej rcdziny, w kt6rych s4 dzieci przy wykorzystaniu mocnych stron czlonk6w rodziny,
zasob6w rodziny blizszej, dalszej oraz spolecznoSci lokalnej a takhe zasob6w
instytucjonalnych. Gl6wnym celem asystent6w bylo podniesienie umiejgtnoSci opiekuriczowychowawczych rodziny, umiejgtnoSci prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia
sobie z problemami dnia codziennego. Nale2y nadmienid, 2e rodzinie moile: zosta(,
przydzielony asystent rodziny tylko za jej zgodq. W tym kontekScie asystenta nalely
rozumied, jako formg wsparcia a nie przymusu. W ubieglym roku asystencji pracowali z 17
rodzinami, w kt6rych byho 72 osoby w tym 31 osoby dorosle i 4l dzieci. We wszystkich
rodzinach wystgpowaly problemy opiekuriczo-wychowawcze w niekt6rych wystgpowal
problem uzale2nienia od alkoholu, dlugotrwala choroba, bezrobocie, ub6stwo, problemy
zwi4zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oruz problemy mieszkaniowe Koszty
wynagrodzenia wraz z pochodnymi os6b zatrudnionych na stanowisku asystent6w rodziny
w ub.r., pokrywane byly z dw6ch 2r6del l) ze Srodk6w wlasnych Gminy Miasto L,ubart6w
w wys. 48.375,66 zl (60,53%o);2) w formie dotacji otrzymanej w ramach ogloszonego przez
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej "Programu asystent rodziny i koordynator rodzirurej

pieczy zastEpczej na rok 2018" byla wydatkowana kwota 31.540 zl (39,47yo). tr-4aznie
na
wynagrodzenie asystent6w rodziny wydatkowano kwotg 79.915,66'zl. Jednym z zadan
wynikajqcym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastgpczejjest zapewnienie
rodzinie pomocy poprzez objgcie dziecka opiek4 i wyihowaniem'w plac6wce^ rnsparcia
dziennego tj. Swietlicy. W 2018 r. Gmina Miasto Lu-bart6w w partnerstwie z lrundacj4
Rozwoju.Gospodarki i Innowacji Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie realizowahr projeli
pn.: "Swietlica nowych szans" w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Ta Swietlica jest
realizowana wlaSnie w. oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie piiczy
zastgpczej. Projekt realizowany bgdzie do 31 sierpnia 20i0 r. i przewiduj
e udiial w zajgciacir
Swietlicy 80 dzieci w wieku szkolnym. Ponadto na terenie Lubariowa funkcj*rnowaly
plac6wki (Swietlice) prowadzone przez: Szkolg Podstawow4 nr 1, nr 3 i nr 4; ponaito
prr",
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej Swietlica Srodowiskowa dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. Kolejnym zadaniem wynikaj4cym z ustawy jest udzielenie pomocy rodzinie
przezywajqcej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczychjeit
objgcie
pomoc4 rodziny wspieraj4cej. Rodzina wspierajEca, przy wsp6lpracy asystenta
rodziny,
pomaga rodzinie z problemami opiekuficzo-wychowawczymi, * oii"".- i wychowaniu
dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, ksztaltowaniu i wypelnianiu podstaurowych
16l spolecznych. Pelnienie funkcji rodziny wspierajqcej mohe tye po*i"rzone osobom
z bezpoSredniego otoczenia dziecka z wylqizeniem -rodziny spokrewnionej. JRodzing
wspieraj4c4 ustanawia burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii dyiektora MOiS
rvydanej
na_podstawie przeprowadzonego wywiadu Srodowiskowego.-W 20i8 roku nie
ustanLowiono
rodziny wspieraj4cej z uwagi na to, 2e nie bylo chgtnyci. Zgodnie z ustaw4 o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastgpczej, na dziecko umiiszczone w rodzinie zastgpcilej albo
w rodzinnym domu dziecka, gmina wlaSciwa ze wzglgdu na miejsce zarrieszkania dziecka
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastgpczej,ponosi
wydatki w wyg. l1yo ,
30% i 50% co jest uzaleznione od okresu pobytu aziiika i^pieczy zistgpczej. w ZO1S
..
z pieczy zastgpczej stanowionej przez 14 rodzin pozostawal o 22 dzieci z terenu Miasta
Lubart6w. Miasto ponioslo wydatki, w kwocie 50.t54,86 zl, oraz z tytulu pobytu
dzieci w
plac6wtach opiekuriczo-wychtwaw:czych 7.718,82 zl. W 2018 r. zostaLa przeprowadzona
kontrola przez zespol pracownik6w Wydzialu Polityki Spolecznej Lubeiskiego Urzgdu
Wojew6dzkiego, kt6rej zakres obejmowal oceng realizacj-i zadafr z zalcresu wspierania
odzlyy i systemu pieczy zastgpczej oruz zgodnoS6 zatrudnienia pracownik6w , *y-ug*y-i
kwalifikacjami. Podczas kontroli nie stwierdzono zadnych niepiawidlowoSci, o czyn;"t
m6wi
protok6l z kontroli. Do zadafi gminy wynikaj4cych z usiawy o wspieraniu rodziny
is;gstemie
piegTY zastEpczej nalely opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych program6w
wspierania
rodziny. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubart6w na lata 20I7-2Olg
przyjgto do realizacji od 2017 r. Uchwal4 Nr XXIIi145l2ol7 Rady Miasta
Lubart6w, z dnia
22lutego 2017 t. Dokument opracowano w szczeg6lnoSci * op*ii, o ustawg o wspieraniu
rodziny i systemie
zastgpczej i ustawy o po.o"y siolecznej. Okre5lono w nim
-pieczy
kierunki dzialan, adresat6w
i zakres funkcjonowania, partner6w, ,por6b finansowan ia oruz
harmonogram dzialan Na jego adresat6w wskazano dzieci i rodziny , dri"6^i zterenumiasta
Lubartowa, w szczeg6lnoSci rodziny przezywqqce trudnoSci w wypelnianiu funkcji
opiekuriczo-wychowawczych, zagro2one ub6stwem, dotknigte przemocq, izaleznieniem
lub
innymi problemami spolecznymi...
PRZEWODNTCZ.4CY RADY
Przepraszam Pani Dyrektor, wejdg moze trochg pani w slowo, bo widzg,
ze mamy
odczytywane cale sprawozdanie tak strona po stronie. Mam tak4 propozycjg Szanowni
Radni,
bo podejrzewam, 2e i tak wigkszoS6 z Paristwa nie koduje wszystkich informacji,
aby pani
Dyrektor skupila sig na kolejnych punktach tak, zebysmy mieii wprowadzenie w zilkresie

wspierania rodziny, na tych celach zasadniczych oraz na tych zalozeniach. Tak, ZebvSmy nie
odczytywali, bo mamy jeszcze, przepraszam, 2e tak zaznaczQ, to mamy jeszcze w takim
wypadku do odczytania, jest w sumie 26 stron, a to jest syfuacja taka, 2e tak radni
wszystkiego nie zapamigtaj4. Na pewno bgd4 mogli z tym sprawozdaniem sig zitpoznac.
Natomiast prosilbym o skupienie sig na najwazniejszych rzeczach. Przepraszanr, ze..wchodzg
w slowo, ale to nam wszystkim usprawni mySlg pracg, chyba 2e radni 2ycz4 sobie inaczej.
Zyczy ktoS sobie, Zeby odczytywai od dechy do dechy? (Zadenradny rie wyrazit takiej woli)
To prosilibySmy, o tych najwazniejszych rzeczach...
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Z-caDyrektora MOPS
Celem gl6wnym programu jest wzmocnienie rodziny w prawidlowym funkcjorrowaniu
W 2018 r. cel ten byl realizowany w ramach cel6w szczegolowych poprzez okreSlone
zadania. Byly to trzy zadaria:
1 ) w zakresie podej mowania dzialafi profi laktyc zny ch i edukacyj nych;
2) zapewniaj4cym bezpieczefrstwo i pomoc rodzinom dotknigtym problemami spolecznymi;
3) integruj?cym dzialartiapodmiot6w zajmujqcych sig rodzinami dysfunkcyjnymi.
W 2018 r. program realizowany byl przez lokalne instytucje i organizacje, kt6re swoje
dzialania ukierunkowaly m.in. na zadania z zah,rest wsparcia rodzin z dzie6m| i byly to:
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie; Zesp6l. Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie; Miejska Komisja Rozwipywania Problem6w
Alkoholowych; Urz1d Miasta Lubart6w; Komendg Powiatow4 Policji w Lubartowie; S4d
Rejonowy w Lubartowie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie; organizacje
pozarzqdowe; plac6wki oSwiatowe. Realizacj a poszczeg6lny element6w programu odbyla sig
w ramach dzialai statutowych oruz dodatkowych okreslonych przez poszczeg6lne instytucje
realizujqce program a koszty tych dzialafl szacowane byly w planie budzetowym tych
instytucji. Szczeg6lowy opis zadari realizowanych przez poszczeg6lne jednostki zostal
okreSlony w sprawozdaniu, kt6re paristwo otrzymali6cie. Potrzeby zwiryane z realizacjq
zadafl z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. Ustawa o wspieraniu rodziny naklada r6wnie2
obowi4zek przedstawienia potrzeb zwi1zanych z realizacj1 zadah. W zrvipku z powyaszym
w 2019 roku naleZy zabezpieczyd Srodki finansowe na pokrycie wydatkow zwiqzarrych
z opiekq i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastEpczej, rodzinnyrn domu
dziecka co oszacowano na kwotg 59.200 zl. Zabezpieczyt Srodki finansowe na pokrycie
wydatk6w zwiqzanych z opiek4, wychowaniem dzieci umieszczonych w plac6wce
opiekuriczo- wychowawczej i regionalnej plac6wce opiekuriczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym oSrodku preadopcyjnym - 35 000 zl. Poszukiwanie os6b do pelnienia funkcji
rodziny wspieraj4cej - 2.400 zl. Podnoszenie kwalifikacji dla asystent6w, zaplanowana kwota
1330 zl. Zabezpieczenie Srodk6w finansovvych na wynagrodzenie dla asystent6w rodziny
zabezpieczono kwotg 86.157 zl. Wymienione potrzeby zostaly zabezpieczone w planie
Irnansowym na20l9 r. Dzigkujg.

W

otwartej przez Przewodniczqcego Rady dyskusji nad przedmiotowym
sprawozdaniem nie wyraZono woli zabrania glosu. Przewodniczqcy Rady zanflirr$ ctyskusjg
iprzeszedl do realizacji kolejnego punktu porz4dku obrad.
5. Informacja z realizacji Programu ,,Lubartowska Karta Duzej Rodziny 3+
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Zastgpczej" za 20 I 8 rok.

Informacjg

z

realizacji Programu ,,Lubartowska Karta Du2ej Rodziny

3+

Zastgpczej" za20l8 rok przedstawilZ-caBurmistrza Miasta Pan Jakub Wr6blewski.
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Z-ca Burmistrza JAKUB WROBLEWESKI

Panie Przewodniczqcy, Szanowni Paristwo Radni, Szanowni Paristwo obecni
na sesji,
program ,,Lubartowska Karta DuZej Rodziny 3+ i Rodziny ZastEpczej" zostal
wprowadzoiy
w 2013 roku. W zeszly.m roku w programie Rada Miasta wprowadzili zmiany poleg,aj4ce ,a
objgciu r6wniez przywilejami tego programu rodzin, w kt6rych wystgpuj4 oro6i
o ririrny ,
umiarl<owanym stopniu niepelnosprawno5ci. W zeszlymroku beneficientami
irogramu bylo
lEcznie 562 osobyw tym: 90 nowych uczestnik6w,472 uczestnik6w sialych,
ittt iy posiadali
wrtne karty w 2018 r. WSr6d nich znalazlo sig I 14 rodzin, kt6re zNozy\y wniosek u, 201g
r.
z tego:21 nowych rodzin, 93 stalych rodzin. Wydanych zostalo 562 karty, w tym
353 karty
otrzymaly dzieci u
kart otrzyrnali rodzice. w'ramach programu uizielane s,4 znizii
?0?
w pewnych inst)rtucjach miejskich, s4 to znizki 50%o w optatacf, za miejskie przeiszkola,
w kinie ,,Lewart", w oplatach dla os6b, kt6re chc4 skorzystad z obiekt6w MOSiR. Oprdcz
podmiot6w miejskich w programie uczestniczy d podmiot6w gospodarczych
s4 to: Sala
Zabaw "Super Kids" Wioletta Kozak,
obslugi
Ubezlieizeniowo - Finemsowej,
Genowefa Opaliriska Towarzystwo _C9ntrum
lJbezpieczen *zajemnych ,,TLJW,, z siedzibq
w Lubartowie, Apteka Zielona Danuta WiSniewska sp. z o.o. w Lubartowie, Sklep
le{karsko-Zoologiczny "MORMYSZKA", MEGASANIT Stanislaw Krzemiriskii, Banl
Sp6ldzielczy w Lubartowie, JAZEK Jacek Tch6rz, CENTRUM PODATKOWE
Ma.gdalena
Wawrzyriska-Swiderska oraz "Kawa i Zabawa" Ewelina Jedliriska. Jekeli
chodzi o sytuacje
budzetow4 miasta to w 2018 r. na funkcjonowanie programu wydaliSmy 28.647,50
,t. i crio
ponad 20 tys. to byly ulgi zwiryane z uczestniczeniern dzieci w
zajiciach lprzedszkohyJh.
Tak w skr6cie to wszystko panie przewodni czqcy. Dzigkujg.

W otwartej dyskusji nie wyraZono woli zabrania glosu. Przewodni czqcy Rady zamkn4l
dyskusje i przeszedl do realizacji nastgpnego punktu porz4dku obrad.
6.Rozpatrzenie projekt6w i podjgcie uchwal w sprawach:
a) wyst4pienia Miasta Lubart6w ze Zwiqzku Komunalnego Gmin Ziemi Lubart,cwskiej
Projekt uchwaly przedstawil Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta KRZYSZTOF PASNIK
Szanowni Paristwo Radni, Panie Przewodni cz1cy, Drodzy GoScie, Szanowne
Media, punkt
ten dzisiejszego potz}dku obrad jest bardzo *any dla dalszych koszt6w
zagospodarowania
odpad6w i odbioru odpad6w w naszy-m miescie. wszyscy pamigtamy
gr"rg, kt6ra
rozpoczEla sig no mohnapowiedzie6 kilka lat temu i miala wiej
swojej trasie, drodze miala,
jakby nast4pilo wiele problem6w, wraz z tym, 2e lokalizacja
Zio ptarro*arra, ostateczna sig
zmienila. Wiele os6b, kt6re pamigtaj4 tamte czasy, kt6rl walcryly o
t4 inwestycjg tutaj
znami, mySlg, 2e moze to potwierdzil,.comamy dzisiai Drodzy pansiwo?
ot6z dziiiaJmamy
ZaYJad Zagospodarowania odpad6w i Biuro Zwipzki, kt6re no
niestety, muszg przyznay
z przyk,ro{ci4, nie prade tak jak powinno pracowad. co sig z tym wiqz;i no tolesr
.tyuu
najwazniejsze. ot62 wiqze sig to, ze bezpo{rednio
to
na
ceng,
na
wysokos6
wplywa
..rry ,u
odpady w naszym mieScie. Jak cofniemy sig kilka miesigcy, ten'iemat
budzll ogromne
kontrowersje, byly pewne propozycje skladane'miEdzy innymi-prz ez
moj1osobg. Chca dalej
i robig wszystko, co w mojej mocy, ?leby koszty odbioru odpad6w byly niskie,'ale niiestety,
powtarzam niestety, po wyborach samorz4dowych jak 4 priedstawicieii
miasta Lubartowa,
najwigkszego udzialowc a przypomrg * ,*iqrku migdzyg*in y-, pojawilo
sig na pierwszym
spotkaniu, zobaczylo dokumenty, kt6re zostaly nam prieastawione,"dopiero
wtedy okazalo
sig, 2e sytuacja w ZZO i w Zwi}zku, miala Uye optymistyczna,
miala nam dawa6 nadziejg na
to, 2e propozycje, kt6re skladalem w kampanii wyboiczej, pozwol4 nam utrzymac
ceny

"iq

Smieci na poziomie, kt6re byly wczeSniej proponowane, niestety jest nie

do zrealiirowania.
kampanii wyborczej, jeszcize wczesniej m6wiono nam wszystkim,
w szczegolnoSci jako przedstawicielom Lubartowa w Ztnirpzku, Ze jest sytuacja-dobra,
w dobrym kierunku, za chwilg bgdziemy wyci4gali same kokosy, bgct4 zyski
iid-ziemy
bgdziemy szczgsliwi, nasze ceny za Smieci bgd4-nisfie. Cofng sig kilka-lat w:zeSniej.
Zwiqzek powstal po to Zeby, tak nam wtedy m6wiono mieszkaricom Lubartowa, zgby nasi
mieszkaricy mieli jak najtahsze, najnizsze ceny przepraszam, najni1sze ceny za. oOUiO.
nieczystoSci. RzeczywistoS6 teraz jest diametralnie i*u. T.ru, tak, Drodzy paristwo,
Drodzy
Mieszkaricy, Drodzy Paristwo Radni, bo to Paristwo Radni bgda podejmowali w
dniu
Dlaczego?

w

dzisiejszym bardzo waznq decyzjg, jezeli chodzi o dalsze losy cen'za odbi6; nieczystosci.
Ja
oczywiScie, jako organ wykonawczy bgdg realizowal Paristwa decyzjg. Terazkilka
rvaznych
element6w, kt6re maj4 wplyw na obecn4 sytuacjg na decyzje, to co chca zroLii.
-wyjSciu
Przedlo?ylem Paristwu Radnym projekt uchwaly o
ze Zwipzku Migdzygrninnego
z szerokim uzasadnieniem. Byi ma?c dla wielu z Paristwa jest zbyt niepelne, ate
to-nryStg, Ze
w dyskusji sobie pewne kwestie wyjaSnimy, to por*-oli Panstwu podjqd odpowieJni4
decyzjE, kt6ra zdecyduje o tym, jakie bgdziemy mieli ceny ,u
nieczystogci na
ptzyszlo((,. Wracamy do pracy nas przedstawicieli, w tej Uaenci w Zwirykru.
Ot6z
przypomn9 jest 4 przedstawicieli w Zwi1zku: moja skromni osoba, Pan Przewo
dniczqcy
Jacek Tomasiak, Pan Radny Wojciech Osiecki pan Burmistrz Jakub Wr6blev,rski.
Ja
zostalem wybrany na Przewodnicz4cego Zarzqdu tego Zwiqzku, a moi koledzy
zostali jakby
czlonkami waznego gremium
Walnego Zgromadzenia, tak jak ja. pr6bor"uiiSrny
zaproponowat widzqc takq trudn4 sytuacjg, kt6ra panuj e i w Zwiqzku i w Biurze, patrz1c
na
te koszty, kt6re s4 tam generowane, pr6bowaliS^y
skutkilm, jakim zaruz l:"rartstwu
opowiem, zaproponowad pewne zmiany - zmiany oryanizacyjne, finanslwe. MySlg,
Ze: przede
wszystkim zmiany, kt6re, mentalno6ci pewnej, tak? My jutUy staramy sig-na sihT
tkwi6
w pewnych systemach, w pewnych zwiqzkachpo to tylko, ze nie wiem. .., zastanawirimy sig
a co bgdzie juk *yjgriemy ze Zwi4zku,na kt6ry dostaliSmy jakies Srodki, dofinansow,rnil,
na
budowg tego zakladu? Nic nie bgdzie. On bgdzie istnial aate3. fuUartowa w tym
Zwiqzku nie
bgdzie, aleza to bgdq mieli mieszkahcy taAsze Smieci. To chyba o to chodzi.
Chyba o to
chodzi wszystkim Drodzy Paristwo. Czy jest sensem tkwienie w czymS, co nie rokuje
poprawy? Czy sensem jest wyjScie i znalezienie rozwi4zania, atakie rozwi qzanie
wlagnie daje
nam mo2liwoS6 wyjScia tego Zwi4zku, Zeby Smieci byly tarisze. Drodzy ppnstwl,
propozycje szczeg.6lowe, kt6re przedkJadalem, jako Przewtdni czqcy Zarzqdu,
mo1na
odczyia(, w protokolach, kt6re s4 udostgpnione w BIP. Nie bgdi w tej
th*ili t.go
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szczeg6lowo omawial, bo w kuldym protokole jest ;
fm mowa. Jest
gtym mowa, jeheli chodzi o koszty administracji, jest o tym mowa, jeieli chodzi o koszty
PSZOK-6w, o koszy na bramie. Zglaszalem, 2e te koszty s4 niedoszu".o*ur.,
czyli c:ena na
bramie nie byla doszacowana od samego pocz4tku. O tym wi.dri.liSrry.
W 2015 roku m6wili

to nasi przedstawiciele Miasta, ale dalej wszystko bylo fantastycznie, wszystko bylo pigknie
ikuzdy byl zadowolony z siebie, 2e tarnjesieSmy. ottz aritiiijesteSmy iro"r""ikg iv
innej
sytuacji, bo Zwiryek nie dziala tak jak powinien. Statut Zwiqziijasno ok
jego' zadanii,
obowiTki i to, co powinien realizowal. Niestety opr6cz konsultacji spolecznych,
"stu
jezeli
chodzi o ceny tych odpad6w, to nie zostalo o"uiiro**e, poprzez kwestie zu,iqzane
z lawinowymi podwyzkami tych odpad6w. I jake sytuacjg mamy aziiiaiz
Dzisiaj mamSr i3 i1.
w zabudowie wielorodzinnej, czyli wzrost o prawiL tti ilo i 18 zl, jezeli chodzi o zabudowg
jednorodzinn4 tj. ok. 50% wzrost koszt6w. I teraz tak:
w tamtym czasie w 2015 r. nasi
przedstawiciele w Zwiqzku zglaszali uwagi, juz wtedy na tamtym
etapie, zglaszaliuwagi, co
do funkcjonowania tego Zwiqzku. Kwestia u-o*y , Lrblin.-, kwestie ilasnogci grrnio*
pod Zauadem, kwestia obarczaaia kosztami administracji jednego
z sektor6w, mieszkaric6w
5 sektora, jezeli chodzi o kwestie deklaracji. Koszty pizor- -6w Drodzy paristwo. Kuzda
10

gmina, moznapowiedziei, prawie kuhda,bo opr6cz gminy Ostrow Lubelski ma
sw6j pSZOK.
Koszty Kompleksu Rokickiego, o kt6rym te2 warto wspomnie6 . I teraz podsum6,guj4c
te
wszystkie koszty, 47% tych koszt6w pokrywa Gmina Miasto Lubart6w. No, tutaj pan
Przewodnicz4cy podpowiada 56%. Dlaczego 56%? Ot6z uczestnicy systemu, to jest
zabudowa wielorodzinna, zabudowa wysoka, zabudowa jednorodzinna, czyli
domki
i dzialalnoS6 gospodarcza,ktoraiak wiemy r6wnie2 bylazglaszana, jako uwaga dotelgo, 2e te
koszty sE niedoszac_owane. Czyli np. firmy, kt6re maj4 siJOziby winnych m-iastach
ir^r.go
majq swoje filie, przeclstawicielstwa w Lubart-owie, pokazuj4 deklaracj e, Ze ,placq
!ujr,
za
nieczystoSci w miescie ,,X" i tutaj nikt nie wymaga tego, zeiy pokaziti
fakty:czrii:,tak jest
j$ 16wia. Drodzy Patistwo, ja podam tylko jedna kwotg, tak my6lg, ze"ry
pizeddyskusj4, jezeli
chodzi, bo m6wilem o tych kosztach administracyjnych, koszty p"SZOk,
koszty kompleksu
Rokickiego. ot62 te-.54,47Yo oficjalnie, ale widzimy, mozemy nawet pod
54yo lkoszt6w
podci4gn46 nasze wyliczenia, daje nam bardzo fajny wynik. Mianowicie:
klszty administracji
to koszty miasta na poziomie prawie 500 tys. zl., kosity PSZoK to koszty miasta
L,ubart6w
na poziomie 363 tys. zl.; kompleks Rokicki to I73 tys. zl. co daje nam ponad
I
111lm. zl.
koszt6w. I teraz naiwazniejsze, bo wiem, 2e podnios4 sig r6zne glosy, je2eli podzielimy
to
ptzez uczestnik6w systemu, ten 1 mln zl. to jesteSmy w stanii oinizye
koszty na iych
kosztach, kt6re tak naprawdg nas nie dotyczE, moglyby rri" doty.ry 6, po 5'zl.
na osbbg. Ciyli
jakteraz mamy' w tej chwili mamy 18, 13,
qC
po
5 zli."O"io oczywiScie, bo to w
-or.*yodi
tej chwili tak na poczekaniu policzylem. Nie *rpo*"E o kosztach transportu i innych
kosztach, kt6re jeszcze mozna by bylo wskazai. Dobrze, m6wi pan, panie
Burmistrzg o tym,
2e wyjdziemy, co bgdzie p62niej,jak sig zachowamiasto? Bardzo proszg, juz
m6wiq jak sig
zachowa miasto. ot6z, padaj4 tam uwagi tego typu, ze mogq by6 inne
c"ry niz .naii
czlonkowie Zwiqzku. ot6z nie. UOKiK jasno regrluje te kwestie.-Ni! mo2na pozycj6no*ue
,
ze zwiqzku, a dlaczego Lublin nie bgd4c w zwiqzku nie ma innych ceni
11,ty*Y.t4js*.{
Albo swidnik, albo Kamionka, dlaczego? Nastgpnym krokiem naszym bEdzie,nie uirywam,
2e podjqlemjakies dzialania ku temu, zeby przygoiowad sig do pori.po*iaprzetargowego
na transport i odbi6r nieczystoSci. Musimy stworzyd regulamin,
Lto.y, jest teZ prattyclnie ia
etapie, oczyrviScie robienia, ale dzisiejsza decyzja-Parisiwa zdecydujl'j
ty-, ciy bEdzie mial
szanse ujrzenia Swiatla dziennego czy teZ nie. Musimy uchwai4
naay'Miasta okreSli6
wysokoSd oplat. Bgdzie mialo to wynik, jezeli chodzi o przetarg,
t
O.y bgdziemy musieli
zrobi(' bqdL, jezeli wystartuje w przetargu nasza sp6lka, iez bg{ziem,
*o!t tutaj rraszym
transportem to robi6. No i bgdziemy musieli podj46 uchwalg o okresleniu
izoru almaralSi.
To s4 te kwestie, kt6re bgdziemy musieli zrobie, juz podjgliSmy takie dzialania. Natomialt,
jeaeli chodzi o kwestie maj4tku, bo teZ o tym po*i*is-y
wspomnie6. KtoS powie, no
doblze, ale my otrzymaliSmy jakies Srodki na to zewngtrzne,;akomiasto
wlo2yliSmS, jakieS
Srodki, co dalej? Musimy to po prostu rozliczyl, tak? itozlicienie maj4tkowe
ze zwiqzkiem
proporcjonalnie do posiadanych udzial6w, okolo? Okolo 30 mln. jest
to maj4tek do
tozliczenia, jasno o tym m6wi statut zwi4zku.Ile czasu mamy na rozliczlnie jak
i
mliemy to
zrobi6? I najwuhniejsza sprawa wychodzimy dzisiaj, jeLeli paristwo Radni
zdecyiujq
o podjgciu takiej uchwaly to wyjdziemy dopiero z koricern roku, czyli od I
stycznia2020
roku bgdziemy poza zwi}zkiem, jeleli taka-uchwala zostanie podjgta. To
s4 najwaz:niejsze
argumenty, kt6re w tej chwili oczywi6cie Paristwu przedstawii"rn.'ti"rg
na'dosy6 szeiok4
dyskusjg w tym zakresie. Uchwala daje nam szansg na to, Zeby odpady,.ry
odbi6i odpad6w
-to
tansz), w naszym miescie. czy
jest
nie
argument
na
to,
zeby
wyjs c ze zw1Ezku?
lvt
Dzigkujg bardzo.
Przed otwarciem dyskusji_na temat projektu przedmiotowej uchwaly przewodniczqcl,
Rady
poprosil Przewodnicz4cych Komisji o przedstawienie opinii Komisji
odnoSnie omawianego
projektu.
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Komisje: Bud2etowa i Inicjatyw Gospodarczych; Planowania Przestrzennego i Budorvnictwa;
Spraw Spolecznych Porz4dku Publicznego, OSwiaty, Kultury, Sp-ortu Rekreacji,
pozytywnie zaopiniowaly przedmiotor,vy projekt uchwaly. Natomiasi Komisja
Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Srodowiska nie wydala opinii (2 gl. za, 2 gl. przeciw,2 gl.
r,vstrzym.

i

i
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W otwartej dyskusji glos zabrali:
Radny TOMASZ KROWCZI(SKI
Szanowni Zgromadzeni, moze zacznQ, zapomnialem o podstawowej sprawie, wbrew
tr)ozorom
-JKomisje
Panie Burmistrzu
Pana moj4 sympati4, komisje, zacznrlmy od komisji.

.!*rE przyznajg
pozytywnie zaopiniowaly,
sig, 2e te 2 komisje, ktOryctr jestem czlonkiem
a mianowicie Komisja Planowania Przestrzerrrego i Budownictwa; Komisja
OSwiaty, Kultury
tam sig wstrzymalem od glosu, dlatego 2e nie uslyszalem co dalej?" Uslyszalem tylko,
dlaczego nie, nie uslyszalem co w zamian wigc urnui"^, ze nie mamy przeslanek *to
iego,
aeby zajqd jakiekolwiek stanowisko, wigc wstrzymalem sig od glosu. panie Burmistrzu
powiedzial Pan,2e Biuro Zwi}zku nie pracuje jak powinno i wplywi to na
ceng. przejrzalem
sobie analizg dzialalno 1ci Zwiqzku za rok 2017 i z iej analizy wynika, 2e gl6wnym
kos-ztem to
j.est tlanspon i to jest okolo 3.780 tys. Koszty utrzymania pSZOf-O*,
iszystkich p,SZOKBiura
9* tj 470 tys. Daje to nam og6lem powiedzmy +.zso tys. Natomiast wynagrodzenia
Zwiqzku - obslugi to jest tylko 370 tys. I teruz; Zwipzek obsluguje -lqcrnie 47.300
mieszkaric6w, z czego w Lubartowie mamy 23.904, w gminach natoiriast jest
23.396 to
wszystko ztej analizy vtyczytalem. Wynika ztego, ze mniej wigcej te relacje rozkladaj4
sig
tak p6l na p6l nawet Lubart6w troszkg wigcej niz 50%oma swojego iariulrwtym
wsz;ystkim.
Teraz nie bardzo rozumiem, w jaki spos6b przejgcie pruez Miisto ustawowego
obcwi4zku
zagospodarowania odpad6w, mialoby tak radykalnie obnizyl koszy
iiSfi tak jak
powiedzialem wczesniej udzial wynagrodzeri przynajmniej w 20il r.
Biura Zwiqzkuto blo
tylko 370 tys. M6wig tylko w relacji do powiedzmy innych koszt6w zwi4zanych
z transportem czy utrzymaniem PSZOK-6w. Teraz tak, kolejna spiu*a, wyobrazmy
r.ibi., z.
wystgpujemy ze Zwiqzku. To, co Pan Burmistrz powiedziai
stworzy1
regulamin,
to
-uri-y
jest tworzone tak Panie Burmistrzu? Tak Pan powie dzial.
Taklest tworzone. Musimy
stworzyd i uchwali6, stworzy6 uchwaly odpowiednie i uchwalie metody i
stawki oplat ia
odbi6r odpad6w w zaleznoSci od sposobu uZytkowania nieruchomo$ci. Musimy
stworzy6
uchwaly i uchwalid zasady poboru oplat. Musimy stworzyd uchwaly i uchwalii
stawiki oplity
za pojemniki. Musimy stworzy6 i uchwali6 to, co Pan Burmistrz ptwiedzial
wzor deklaiacji,
warunki i tryb skladania deklaracji. Musimy stworzyi obilugg deklaracji, kontroii
i windykacje naleznoSci, wigc caly ten aparat, kt-6ry w tej chwiti *i Z*iqr"k i ty- zajmuje
sig Biuro. Musimy zakupil w momencie, kiedy mieszliafcy pewnie tego nie wiediq,
ite
w- momencie kiedy wyst4pimy ze Zwiqzku znikn4 pojemniki na
Smiecillatego, ,. ,ri. ,4
wlasnoSciq miasta wigc albo bgdziemy musieli ,utrpie albo bgdzie usiala je
dostarczy6 ta
firyu, kt6ra bgdzie Swiadczyla transport tych odpad6w. Znowu niezaleimii od tego, kto te
pojem:riki kupi czy miasto, czy ta firma, kt6ra bgdzie Swiadczyla uslugi
transportowe. I tak
mieszkaricy za to zaplacE nie ludlcie sig. Przeciez te pojemniki bgd[ w
cenie transportu,
cud6w nie ma. Nie ma darmowych obiad6w. Musimy iapevni(, i obciqzy1
mieszkaric6w
utrzymaniem czystoSci tych pojemnik6w albo wlaSnie tak ja[ to robi w tej
chwil i Zwiqzek raz
na
myje pojemniki. PrzyzwyczailiSmy sig do i.go u tutaj moze sig okaz,a6, ze
-kwartal
bgdziemy musieli je_ my6 sami. Nie jest to
latcis wiett<i pro6lem o.rj-is"i. niemniej
czlowiek do wygody przyzwczaja sig bardzo szybko. Bgdziemy musieli zakupi(i,jednak
takie
drobiazgi juz jak tam worki plastikowe do segrega.ji ita. ita. ngoziemy
musiel i przeciez na
t2

wyposazenie tego biura, kt6re musimy stworzyd, bgdziemy musieli zakupi(, oprogramowanie,
bgdziemy musieli zakupi(, odpowiedni sprzgt do drukowania tych nakiejek-z
fmi kodami
paskowymi. To s4 drobiazgi niemniej jednak grosz do grosza, tak jak na kaidej lbudowie
gwoildzi sig nie liczy a potem sig okazuje , 2e gwoLdzie to calkiem nie mala pozycja ,w
calym
remoncie. Bo jeden gw62dL jest tani tak samo
tymi naklejkami. Zipewiit, poziom
recyklingu wymagany ustawE. Mamy takie ciekawostki, ustawa naklada ,u nu, odpo,wiedni4

z

t4 strukturg tego, czy powiedzmy odpowiednie wskazniki, kt6re musimy uzyika6

przy
recyklingu. Kolejna sprawa koszty obslugi PSZOK-u. PSZOK-i w tej chwili iajmuje sig nimi
zwiEzek i my praktycznie o tym zapominamy. Mo2emy sobie pokrzyczel, ze diogi,ze
drogo,
2e drogo, ale z drugiej strony z tego co siq dowiedzialem to mamy 4 pSZOK-i nru
terenie
obslugiwanym przez Zwiryek. Ponod og6lem koszty utrzymania tych a pSZOK-6rv tj.
ok.
600 tys. zl. no powiedzmy w jakimS tam zaohqgleniu natomiast utrzymanie samego
ITSZOKu lubartowskiego tj. ok. 400 tys. Nie, m6wig mam to z nieformalnycir 2r6delwigJm6gg
tutaj
powiedzmy zbyt daleko wychodzii prawdzie naprzeciw. Dodatkowo jesli pSZOK
bt;iziemy
sami organizowa(, prowadzi(, potrzebne bgdzie prawdopodobnie zwigkszenie pgrsonelu
dlatego, 2e taki samodzielnie prowadzony PSZOK musi skladae odpowiednie sprawozdania,
musi tworzy(, cala sprawozdawczoSc wymaganq ustaw4 wigc zapewne jedna orobu tg bgdzie
tam za malo. Nawet nie wiem ile w tej chwili tam w tym PSZOKIu jest. Niemniej jednLak
iymi
PSZOK-owymi rzeczarri no zajmuje sig w tej chwili Zwipzek. Dalej, poiawia sig nam
zapewne teZ zwigkszone koszty sprawozdawczoSci w UM dlatego, ie- jako' podmiot
obslugujqcy zagospodarowanie odpad6w no teruz my bgdziemy
cal4
sprawozdaw czoS(, produkowa6 podczas gdy teraz zapewne w zwiqzku, iy^, 2e ustaw
odawca
tak do korica nie zwalniazarz4du miasta ztej czywroSci ale no dostajemy prawie gotowy
material ze Zwi4zku. Dalej, jesli chodzi o same oplaty to co nujU*iri"i bul,iersuj!
mieszkaric6w, to fakt 2e, przytaczajq przyklady, ze po*i.drmy w Lisowie ludzil plac:q
dtio,
duZo mniej jak w Lubartowie. No, tak tylko, zreszt4 nie tylko w Lisowie ale teL w innych
gminach z Wm, ze nikt nie m6wi, znaczy ja m6wig iudziom z kt6rymi rozmawiam,
mieszkaricom zkt6rymi rozmawiam,2e tatnte gminy doplacaj4 cho6 kwesiia doplacania
do
zagospodarowania. Smreciami, do wyw6zki Smieci jesi kwesti4 dyskusyjn4,
bo s4 ju2
powiedzmy decyzje RIO czy orzeczenia RIO, kt6re kwestionuj4 takie postgpowanii, -bo
z wyjqtkiem powiedzlny_.szczeg6lnych przypadkow regulowany"i usta*a doitacanie jest
niedozwolone. Nawet jesli sluchajcie Paristwotakie miasto jak Luiart6w, noiutaj
troclg malo
mamy tego przemyslu kiedyS byly duze zakady Garbarnia powiedzmy
,,prefabet,' duzo
wigkszy obr6t robil ni|teraz, mieliSmy ,,IJnitrg", wigc miasto mialo jakie5 dodatkowe,
Lrodla
przychod6w zkt6rych ewentualnie czy potencjalnie mogloby z innego 2rodlaniz
kieszenie
mieszkaric6w doplacai do tej utylizacji Smieci. W obecnej sytuacji za[lad6w jest
na ty1le malo
w Lubartowie, na tyle maly robi4 obr6t moim zdaniem, ze no tizebabgdzie te doplaty robi6
w taki spos6b, jeSli-juz mialy by byi, bo na silg chcemy tutaj ludziom obnizye te oplaty.
Ludzie wierzq w takie cuda i byc mo?:e nominalnie zmniejiz4sig te oplaty, ale z czego!
trzeba
bgdzie do tego worka dosypa6. Wigc pewnie trzeba"bgdzie pod"i"s6 jakis podatek
od
nieruchomoSci, zapewne trzebabgdzie podnieSi jakieS inne oplaty. Tu zlot6wkg
tam zlpt6wkg
takZe mieszkaricy na pewno niekt6rzy przynajmniej ogl4daj4io p-osiedzenie
takczy inaczej za
to zaplacimy. Ja teZ, bo tu mies zkam, tu Zyje od kilku pokoleri. Kolejna sprawa, jesli chodzi
o
ze zwi4zktt
_wyjScie
_Wychodzimy ze zwiqzku, gdne zawieziemy SmieciZ igadzam sig
zPrzewodniczqcym Zielifskim, zvrr6cil mi uwagg na Komisji, ze Rokitno musi pivjqerurr.
Smieci. Nie do korica. W ustawie jest napisane, ze rcgionalny odbiorca
w miaig'swoich
mo2liwoSci przerobolvych. Liczylem na to, 2e na tg sesjg zostanie zaproszony
kto6, z
powiedzmy bardziej tych operacyjnych obszar6w Zwiryku, Zeby m6gl zakwestionowa6
albo
potwierdzid to co teraz m6wig. No niestety nie ma taklej osoby a szk-oda,
bo bySmy mieli od
razu jasnoSi. Ja na bazie tego co udalo mi sig uzyska6, nabazie informacji,
kt6ie udalo mi sig

i
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uzyskai Smiem twierdzi6, 2e Rokitno po naszym wyst4pieniu ze Zwiqzku wcale
1ie musi
przyjmowai naszych odpad6w wigc bgdziemy je musieli wozi6 gdzieS. i
moze sig ol:aza6, ze
w ptzypadku, kiedy tak jak cytowalem wczeSniej transport gl6wny kosrt Zwi4zku na
poziomie 3,780
!rs.' i przy vwzglgdnieniu tego, ie miesztariJy Lutartowa 6. 6*. SOX
powiedzmy mieszkaric6w og6lem obslugiwanyciprzezZwiqzekto nie sqdzq,zeby5my
zeszli
z koszami poniZej tamtych 1.800 tys. czy coS takiego takze zwlaszczaiut"Ugari. tizeba
to
wozie dalej tym bardziei, 2e ceny rosnq no i to wsz),scy widzimy. Dodatkowo jesz:cze jest
kolejny czynnik, kt6ry byt przeslank4 do strasznego tutaj nirzekania na iwiqzek, ze
a zwlaszcza na sortownig, 2e ceny rosn4, mialy byi dochody a nie ma dochod6w
s4 straty,
straty, straty. No tak przy tak radosnej tw6rczoSci na Wiejski ej,twbrczosci ludowej,
c,> ch*iia
s4 zmiany, co chwila sq nowe cuda,terazjest kolejny proi"kt-rmiany
tej wlaSnie urtu*y i.yrz
jest dyskutowany, bo r62ne takie dziwn e rzeczy s4 wprowad
zane, kilrelaui;a sig na naszycrr
kieszeniach . Ludzie nie miejcie zludzen, 2e nie i iu Swigty Bo2e nie pomoz!.
I tu ni,e jesi to
zalezne tylko od naszego widzimisig czy my w tym Zwiqzktbgdziemy
cry niebgdziermy i tak
ceny wzrosnq. Bqd2my na to wszyscy przygotowani... Z tym poziomem recyklingu,
wlaSnie
ten poziom recyklingu mnie tu trochg martwi, bo jeSli Rotitno nie bgdzie odbieralo
i ta
sortownia nie bgdzie
naszych Smieci ,o 1o cigzko nam bgdzie jakoS se,sownie
-otwierala
wykaza(, w sprawozdaniu,
2e osi4gngliSmy te wsp6lczynniki, te wskazniki a s4 dosy6
wysokie, bo do 2020 roku to ja nie chc9 w tej chwili sklamai., ale w okolicach
tai,m s}r/o
recyklingu trzeba czy coS takiego. Takile takie ciekawostki. Ja chcialbym uslysze6
liczylem
na to, ze na sesji uslyszg, nie m6wig, 2e dokladne wyliczenia, bo tego nikt
jest
nie
w stanie w
tej chwili poda6, ja sig z tym zgadzam, ale przynajmniej jakies sz-acunki kosit6w, 2ebySmy
mogli sig odniesd do tych koszt6w, kt6re ponosimabgd4c w Zwiqzkua nie slyszg
tegic. Wigc
na dobra spraw9 mialbym zaglosowat za czyms o czymnie mam blud"go pojgcia.
Ja[ planujg
jakiS interes to sig zastanawiam ile trzebamiei ile w razie
sig straci u ju tutuj nawet tego nie
wiem ile trzeba mie6 w razie sig straci? Dzigkujg.
Radny MAREK POLICHAN CZUK
Panie Przewodniczqcy, Panie Burmistrzu, Szanowni Paristwo, ja
bym, zanim zabiorE .jeszcze
glos w dyskusji, chcialbym zadalpytanie Panu Burmistrzowi j.sU
-oz"a? o jakich udzialach
w Zwiqzku Pan m6wil? Jakiego rodzajuudzialy ma Pan ra
-ysli: kapitalowe"udzialyrv .., nie
batdzo rozumiem. Wiemy wszyscy, czym
zwipzek
Zagospodarowania.
iesi
Jest to Zwiqzek
migdzygminny, ja Paristwu przypomng, ki6ry powoluje ri;
drodze porozumie fr migdzy
samorz4dami w celu wykonywania wsp6lnych zadafi, w tym wypadku-powiedzmy
f.rOtf.o
m6wi4c s4 to zadania gospodarki Smieciowej. Nie jest to zadna sp6lka..,
my nie marny tam
aadnych udzial6w proszg Paristwa, zeby bytajasno6c. To nie jest,
owszlm zwi4zjk ma
osobowoSd prawn4, natomiast nie ma tam Zadnych udzial6w. Wszystkie,
stwierd zenia, ja
rozumiem Paristwa, stwierdzenia takie_po kr6tce m6wi4c o udzialich, kt6re jakby
mOwi4
tylko o tym, 2e owszem my mamy udzial w iloSci mieszkanc6*
iorpodarce, w calym
systemie zagospodarowania. I taki udzial mamy rzeczywisci.e na pozioii.'so
okolo procent.
To m6wil Pan TomaszKr6wczyriski, wyliczai te dane, kt6re sig zgadzajE, i jest
to
udzial.
Oplaty, kt6re ponosimy na rzecz Zwiqzku s4 dzielone w stosunku ao miesztanc6w
i st4d sig

;

*

bierze

ta kwota polowy tych koszt6w, kt6re

wnosiliSmy

do

Zwiqzku, jako
"pfr,y
Zwiqzku. Natomiast nie s4 to zadne udzialy.
Mysmy nie wnieSli proszg Pafstwa do
.ZwiEzku zadnych udzial6w, t tO." moglibySmy
odebrai. Dlatego zadalem.to pytanie i prosilbym
o wyjaSnienie, bo pan Burmistrz powiedzial
tutaj o tym,Zejest to tozliczeniamajqtek. Owszem, w statucie my mamy prawo
rozliczy1, ale
administracyjne,

ciy oplaty w utrzymywaniu

tylko naklady inwestycyjne, kt6re poniesliSmy na rzecz Zwi4zku. My takich naklad6w
fl.awie
nie poniesliSmy w og6le. Za*ad nie jest wlainoSci4 gmin w zadnychprocentach
. Zak|'ad jest

t4

wlasnoSciQ Zwiqzku, jeSli wyjdziemy z tego Zwiqzku zrzekamy sig praw do tego )LatrJadu.
Proszg o wyjaSnienie tych udzial6w. Dzigkujg.

Radny PIOTR KUSYK
Panie Przewodniczqcy, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, jakie czynniki skladaj4 sig na ceng
Smieci? Ot6z po pierwsze cena tony Smieci natzw. bramie, czyliw sortowni Smieci,'czylityli
ile placimy za te Smieci, kt6re trafiajq do sortowni. Punkt drugi koszty transport6w, czyli-ile
placimy zaptzew6z Smieci od mieszkarica wlaSnie do tej bramy o kt6iej *.ri6ni..; m6wilem.
punkt tzeci koszty administracyjne systemu. Na ten ostatni koszt skladaj4 siq, koszty
pracownik6w zaangahowanych
system, rczliczaj1cych przyjmuj4.yrh'deilaracle,

I

w
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przygotowuj4cych i rozliczaj4cych przetargi, wykonujacyclr -sprawozda*"ro1e,
kontroluj4cych firmy wywoz4ce Smieci oraz rozlicianie sig z nimi. bo tegole szcze d,ochodzi
prowadzenie PSZOK-u. JeSli wyjdziemy ze Zwiqzku to bgdziemy -prowadzit, pSZOK
prawdopodobnie na Nowodworskiej samodzielnie. Prowadzenie tego pSZOK.-u jest
obowiTkiem miasta. Do tej pory miejskimi Smieciami kompleksowo zalmowal sig ilwiqzek
Gmin Ziemi Lubartowskiej. Czy miasto Lubart6w mialo wplyw na kt6ry{ z kosztotw 6rczych
skladnik6w systemu? Tak mialo, ale nie calkowicie i niiUezposrednio, poniewa:Z nirru
reprezentacjaw Zwiqzku uwtvam bylazdecydowanie zbytmala. io,
sig dzialo zarr5wno w
"o gmin niekoliecznie
sortowni jak i w Zwiqzku bylo wypadkowq interes6w poszczeg6lnych
i nie do korica sluz4cych interesowi Lubartowa. Byla 1o -*ypuakowa interes6w
poszczeg6lnych gmin ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem Gminy Lubat6w, nie
mylii Miasta
Lubart6w, na kt6rej to terenie, m6wig o Gminie Lubart6w znajiuje sig zar6wno sklactowisko
odpad6w jak i sortownia. I tutaj chcialbym podkreSlid, ze sam faki, ze sortownia
Smieci
powstala na terenie naszego powiatu i poprzednie wladze zajEly sig tym problemem
mimo
wielu problem6w po drodze byly uwu2am ich sukcesem. Sr.L.g6trrie, ie znale2li Srodki
zev'ngtrzne na t4 inwestycje i t4 inwestycj g zrealizowali. Terazmamy sortownig w
nieclalekim

oddaleniu od Lubartowa i nie musimy wozi6 Smieci po calym wojew6dztwie, co ma
wptyw
na kolejny czynnik tosztowy jakim jest transport. Ich wysifik
nie poszedl na marne
itrzebato doceni6- Inn4 kwestia jest prowadzenie samej sortowni, ustalenie cen. Tutaj zawsze
logJoby byd lepiej tak jak zku2d4 firm4, zkaldym zaklad,em. Nie chcialby- o."ni*6 w tej

,*iu*

chwili juz sposobu prowadzenia sortowni, poniewaz nie dysponujemy szczeg6towymi
danymi, ale ceny w sortowni zblihone s4 do cen w innych iuWuauin to jest fakt, Teraz
zajmijmy sig kosztami administracyjnymi systemu. Te kosity administracyjne w tej clwili
s4
pokrywane powiedzmy przez Zwiqzek a p62niej poSrednio przez poszczeg6lne gmin1,.
Tutaj
uwazam jest najwigksze pole do popisu. Z analiz przez rrur p.r.prowadzonych
rozlicieft tego
systemu zagospodarowania odpad6w powinno wystarczy6 trzy etaty pracownicze.
W chwili
wyj$cia ze Zwiqzku spadaj4 z nas inne koszty wyplacanie Gminie Lubart6w rekompensaty
dla mieszkaric6w Gminy Lubart6w za uci4ziiwoS 6 zwiqzanq z lokalizacj4 ia2adu
sft{owiska. Pytanie jest nastgpuj4ce, czy gdy wyjdziemy ze Zwi4zku Gmina Lubart6w
!bg{{e
jakoS mogla wyegzekwowai ubytek -w swoich dochodach? No
bo niester,y jeSli
wyjdziemy ze Zwi4zku lub ,,stety" to niestety tych pienig dzy mieszkancy Gminy tubart6w
nie dostan4. Jakie tutaj mogq kryi sig zagrozinia? Czy nie spotka nas iutaj jalas przyl<ra
niespodzianka w postaci represji ze strony Gminy Lubart6w, kt6ra to gmina
z,cstanie
najwigkszym udzialowcem w Zwrqzku po naszym wyst4pieniu? Czy sortown-ia nadal
bgdzie
odbierai nasze Smieci, czy bEdziemy musieii ao*orie Smieci wiele kilometr6w? Czy
zwigkszy to koszty transportu? Czy to nie spowo duje, ze zaoszczEdzimy na administracji
a dolo?ymy na transporcie? Jak Paristwo zanierzacie ubezpieczyi sig na tlkqewentualnoS6?
UslyszeliSmy jakiS czas temu, 2e po wyjSciu ze Zwiqzku otrzymamy kwoty pienig2ne, jako
rekompensalE za pozostawiony maj4tek. Naszym zdaniem szans na uzyskanie
iatic*otwiet
kwot s4 znikome. Na sortowniE zlo2.yli sig przede wszystkim Szwajlarzy. kilka mi.llion6w
t5

dolozyllublin i Swidnik, na wklad gmin czlonkowskich wypuszczone zostaly obligar:je takze
nasze miasto nie wlozylo prawie wlasnych Srodk6w. Naszym zdaniem, tylko rv
chwili
likwidacji Zwiqzku lub sprzeduzy samej sortowni moglibySmy ubiegai sig o zwrot warto6ci
maj4tku. JeSli rzeczywiScie jest inaczej ni2 m6wig, rro to b*dro bym-sig cieszyl jesli.jiestesmy
w stanie dostad jakies pieni4dze za rozliczenie tego maj4tku. Cwarancii moim zdarriem nie
ma. Tym powinni zajmowa(, sig prawnicy i mySlg, ze bez procesu s4dowego ze Zu,i4zkiem
zadnych pienigdzy nie uzyskamy. No, ale uwazam, jezeliPanstwo ,awuzacielze jest
inatzej to
uwevtun' 2e trzeba o te kwoty powalczye . Takhe wyjScie ze Zwiqzku mo2e spowodowa6,
ze
ewentualna wartoS6 zakJadu pozostanie kiedyS do podzialu przez gminy pozostale
w Zwiqzku, jesli tzeczywiscie ten Zwi1zek sig rozpadnie lub zaklad, zosianie kiedyS
sprzedany. No i tez nje wolno zapomina(, o tym, Zejednak na tej sortowni,
na zakladz:ie ciqrly
jednak fatum tej lubelskiej dzialki, kt5ra przeciia caly zatdad
na p6i. Jest to problem
nierozwiqzany i no nie wiem, no do tej pory osobom u, Zwiqzku moze ri"
Uyto czasu.. no nie
chc9 ich usprawiedliwia6, w kazdym bq.d2 razie mySlg, ze zostawianie takiego
kwiatka
i utrzymywanie takiego.stanu prawnego nie jest dobre itui*rqrfubezwzglgdu.ru
to, czy my
z tego Zwi4zku wyjdziemy czy nie. Trzeba tez to brad pod uwagg.
chcialtym sig
podzielii jeszcze kilkoma informacjami z forum gospodarki odpadimi, kt6re odbylo-sig
stycznia tego roku. Jest tu kilka wypowiedzi ludzi, itlrry sig na odpadach znajq-.
W wielu
gminach mieszkaricy placq za ww6z odpad6w znacznie wigcej nizleszcze
kilka miesigcy
temu. Skala podwy2ek przel<racza niekiedy loo%. Forum gospodarki tdpadami
wskuuje'na
potrzebg istotnych zmian w prawie, majq one poprawie iasady funiccjonowania
.ul.go
systemu' JeSli to nie nast4pi placil bgdziemy jeszcze wigcej. Co sig dzieje-,2e gminy
dzi5'sa
-oa
zmuszone do wprowadzania tak drastycznych oplat? A tak
sieUie dodam no to wlaSciwie,
kiedy ja dostalem ostatnia informacjg, 2e ma jeizcze doplacid do Smieci
tez zadowolony nie
bylem. MySlg, 2e wszyscy mieszkaricy majqtakie samo odczucie. Dlaczego tak
drogo? Ot62
rosn4 koszty funkcjonowania calego systemu tym czasem z zaloaenia-u'Uye
on finansowo
samowystarczalny tzw. oplata Smieciowa ma pokrywa6 wszystkie toszty
gospodarki
odpadami, za kt6re odpowiadaj4 gminy. Dro2eje rlcykiing, na kt6rym mialy
,uribiue firmy
odbierajQce skladaj4ce przetwarzajqce odpady a ten przestal sig opllcac.
B7,wa, Le
przedsigbiorstwa musza doplaca6 do recyklingu zamiast na nim zarabiat. ponadto
z roku na
rok roSnie oplata marszalkowska zakuzd4 tong odpad6w deponowanych na
skladora,iskach.
w 2013 roku wynosila ona 115 zl. rok p62niej t)o zt natomiast w'2019 roku juz 170 z\.
natomiast w 2010 roku ma ona wyniese 270 ,i. Zdarriem rzqdu przyjgte wysokoSci
stawek
majq sklania6 do przetwarzania odpad6w komunalnych a nie ich skladowania.
Nie mozna
pomija6 takZe rosn4cych koszt6w pracy sk4d in4d slusznych, obostrzeri
maj4cych na celu
yullE zprzestgpcami porzucaj4cymi, spalaj4cymi odpady. Wszystko to zarazemsprar,vilo, 2e
banka musiala w koricu pgknq6. Dodatkowe klopoty pojawily sig, gdy
Chiny wpror,vadzily
embargo na odbi6r odpad6w z Europy USA.
zauwuza pan Michal b4browski
PrzewodniczQcy Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami podalo to
w w4tpliwo5i Unijne
poziomy osi4gania recyklingu atakhe wplynglo na Polski
czgs(,odpad6w
trafrarvla(nie
ryn.k,
do nas. Recykling w Unii byl prawdopodobnie rozliozany te2 odpadami wywoironymi
wczeSniej do Chin, gdy panstwo Srodka zamknglo sw6j
rynek okazalo sig, ze takze panstwa
Elroqy Zachodniej.n]e maj4 wystarczajilcych mocy technologicznych do przer6bki rswoich
odpad6w, gdyby mialy to te odpady nie trafilyby do Polski. do recyklingu
trzeba doplaca6.
poziom recyklingu odpad6w w Polsce to ok. 25%. Zgodnie z ilnijnlymi
wymogrmi do
!!is
2020 ro.ku musi wynosi6 5o% powyzej 2035 roku 65%.8, spelnid wymogi
ud i
ptaci(,
kar gminy i w Slad z rumi przedsigbiorstwa i regionalne insialacje piretiarzania
odpad6w
musz4 stara6 sig uzyskai jak najwigksze poziomy odzysku i recyltingu.
Tymczasem do
przedsigbiorstw gospodarujEcych odpadami i je stladujacych ,".it
ti.ri3est ten rec,ykling
nieoplacalny, bo ceny pozyskane ,a
wt6rne s4 wieiokro tnie nizJzl jeszcze ni;z kilka
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lat temu. Jeszcze kilka lat temu na tonie recyklingowej folii mozna bylo zarobi6 600 ;zl.
a dzis
zeby ktokolwiek chcial odebrad ten surowiec trzeba mu zaplacil 2gO zl. To pokazuje, 2e
zalozenie zysk6w ze sprzedanych surowc6w wt6rnych na pbkrycie kosztu ich seloktywnej
'jeszcze
-kiedy
zbi6rki, kt6re przedsigbiorstwa komunalne kalkulowaly
kilka lat temu,
otrzymywaly za nie godziwa stawkg jest w dzisiejszych warunkach
rynkowych zupehil
nierealne. Zeby nie przedluzac, jeszcze wiosn4
ubieglego ioku przez polskg
przetoczyla sig falka pozar6w odpad6w. R qd zareagowal przyjgt4 migdzy innymi
nowelizacj4 ustawy o inspekcji ochrony Srodowiska, kt6ra dala inspekt*o*rnuirnie wigisze
uprawnienia niZ dotychczas. Decyzja rzqdu polegala na wzmocnieniu zadaft tej instytucji
i podjgciu prewencji. W lipcu znowelizowano takze ustawg o odpadach, od Zi t"t"go
magzyny i skladowiska bgd4 musialy zastosowai wyposa2enie w calodobowy monitoring.
Do tego dojd4 migdzy innymi koszty spelnienia restrykcyjnych wymog6w przecii
poZarowych otaz obowi4zkowych gwarancji finansowych. To-iei odbiji sig na
l,losztach
Smieci. Jakie jest rozwiqzarie tego problemu? Ot6z jednym z rozwiqzan
iest to Lr6del
finansowania systemu powinno byi wdrozenie dzialqq"j ,orrr"rrrnii odpowiedz:ialnoSci
producenta. O co chodzi? Dzigki temu finansowaniu wsp6lodpowiedzialnoSi za
odpady takie
jak szklo, opakowania plastikowe czy kartony ponosiliby producenci wprowadzaj4,,y
,ru
rynek. OczywiScie Y"dy te produkty zdrolejq, ale z arugie.j strony nie bgdziem/ placie
p62niej tyle za Smieci, poniewaz oni do tych Smieci bgdg musilU sig doklada6..
Tego-rodzaju
zobowi4zania dla przemyslu wdro2yly ju| nie tylko kraje Europy Zachodniej, ale
akLe
wggry, Rumunia i. tr oJwa one spraMzaj4 sig w prakiyce. tiriz wracajqc do ,ourr.go
podw6rka, czy stanie sig jakiS armagedon, kiedy wyjdziemy ze Zwiqzku? I.iaszym z:daniern
nic takiego sig nie stanie. Jestesmy w stanie sami zoiganizowad sobie system odiadami. Czy
bgdzie to system ten tariszy teruz i w przyszloSci cias poku2e? Chcialbym zeLySm.y mieii
SwiadomoS6 ewentualnych zagro2eri i konsekwencji plyn4cych z v,ryjScia ze Zwiqzkg,
czy
bgdziemy na takie konsekwencje przygotowani? Nie chcialbym uslisz ei juz po wyjiSciu
zL
Zwiqzkuczy zarok lub dwa lata, 2e Zwiqzeklub sortowania jest czemukolririek winna, To my
tej chwili podejmujemy decyzje. PodejmujEc decyzje poniesiemy ich konsekwencje.
Dzigkuj9.
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Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodnicz1cy, Drodzy Goscie, Radni jestem
zadowolony,2e debata w tak waznej sprawie dla miasia odbywa sig w atmosferze piwagi.
Chcialbym sig do tej powagi dostosowa6 r6wnie2 osobiScie, dlut"go mySlg, ze powinniSmy
pochyli6 sig powaznie nad argumentami, dlaczego wystgpuje,my ze7wiqztu
UarOzie3 niz n;d
tymi a co dalej? Proszg mi wybaczyi, mySlg ze naleLy spolojnie o tym debatowa6, ule tylko
taka alternatywa, kt6ra tutaj byla pokazanaw niekt6rycfr wyptwie dziachwydaje
mi sig tett<o
naci4gana albo nieprawdziwa, sztuczna. Proszg Panstwa my sig zastanaw'iamy,
co dalej po
wyjSciu ze ZwiEzku? To przypomina mi tak4 sytuacjg, co ma zrobilwigzieri,
kt6ry ma .r*rg
uciec z wigzienia. Co dalej? Na wolno5ci nie wiadomo czy bgdzie mial utrzymanie,
czy
bgdzie mial praca, czy bEdzie m6gl iloLry(, sobie zycie? No wlaSnie, m6wig o
wigzieniu
w systemowym nie wigzieniu kryminalnym, bo rozumiem trzeba go zlapa6. Ale rozumiem,
ze
ZwiTzek Komunalny to nie jest kryminal tylko to jest ucieczk{z obozu, kt6ry
do ttd pory
ttumit wszystkie rLasze oczekiwania, gasil *.ry.tki. nasze potrzeby i likwidowal' iuriE
samodzielnoSd. Wigc tu nie ma alternatywy, nie ma sig, co zastanawiai, co
dalej? Tylko
prosz9 Paristwa, dlaczego sytuacja nabrzmiala tak, ze my tu chcemy lvyjsi
z tego iutqifut
Trzeci raz, to jest trzecia i moim zdaniem przynajmniej w moim wykonaniu
ostatnia piouu.
Do trzech razy sztuka. Nie ma, co sig zastanawiad, co dalej tylko diaczego? proszg paristwa
i ten ci4g zdaruen, ni-e.ma tutzU co przedlt2a6, ale o jednym-zdarzeniu,liqg zaa;eri, kt6ry
doprowadzil nas do dnia dzisiejszego. W 2008 roku we wrzesniu na tej sa[ pan
Bunmistrz
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Zwoliriski zglosil wniosek przekazania dzialki miasta Zwi1zkowi Komunalnemu na budowg
sortowni przy lul. Lipowej, przypadkowo, bylem jako
9o56. Pierwszy razw Zyciuusl,gszalem,
2e chcemy zbudowa6 sortownig w centrum miasta i odrazu wyst4piiem p.r.ri*. Zalitzylismy
komitet obrony, oporu tak moZna powiedzie6. Na korlcu zostalo nu, kilku os6b, ale-dzigki
Bogu nastQpilazmianawladzy. WlaSnie, dlatego poprzednie wladzeprzegraly
moim z:daniem,
2e potkngty sig na pr6bie lokalizacji sortowni przy Lipowej. Nowe wladzl, kt6re wygraty,
wigkszoSd przynajmniej sit politycznych, kt6re wygraly wtedy wybory, obiecywala
,-i, onu
przeniesie tg sortownig. Zabierze z Lubafiowa i dlatego, moim zdaniem, znowu
wlrgraly te
*yb9.y. I co sig stalo? PrzejEly te wladze wybory, jakby te wladze, kt6re wygraty *yUory
przeigly wladzg w Lubartowie i niestety weszly w stare koleiny. Zaczqlo sig, przepra
szam za
wyraZenie, ale klamstwo, omijanie i przemilczanie niewygodnych 'fakt6w. ti
Ayty toy
elementy, kt6re towarzysza budowie sortowni od pocz4tku. MO*ii.- juz o btgdnej
k,:ncepcji
budowy sortowni w miescie, to jest jedna tezi, ktdra wedlug
podieg,,
nie
,rrr"t
-ri.,
dyskusji. Druga sprawa, po wyborach nowe wladze chcialy Jalej kontynuowai budowg,
yblew deklaracjom, wbrew werbalnym zapowiedziom, wbrew narracji, io dalej usilowan'o
budowa6 tg sortownie przy ul. Lipowej. Gl6wny argument, jaki wtedy iyl, to byl taki,
bo nam
przepadnie subwencja szwajcarska. W paldzierniku ankilta byla na ien temat,
no,ta bene
niezgodna z prawem, bo jedynie referendum ma wagg prawn?, ale ankieta byla. Dlatego
wedlug mnie robiona,2e mohna bylo w razie czego, niizieznie od wynik6w, robii w,to
albo
owo. A ju2 w maju Srodowisko, kt6re chodzilo wok6l tego tematu wiedzialo,2e subwencja
szwajcarska nie przepadnie. Pani Jublewska razem z Panim Gregorowi czem, czyli
;ze miq,
byla u Szwajcar6w w Warszawie, gdzie Szwajcaruy byli zdziwieniluz w maju
20ll,2e tu jesi
jakaS debata, jakaS dyskusja, jakieS opory. Nie wiedzieli,
nie mieli pojgcia. Stwierclzili, ze
wystarczy jedno pismo ze strony wladz miasta m6wi4ce o tym, ze istnieje op6r
spoleczny
i chcemy przenies6 sortownig. To wystarczy, zeby subwencja nie przepaatu. a ori, p.orrg
Paflstwa, jeszcze do korica roku nawijali makaron rra usry, ze su-bwen cja przepadnie.
No
nieprawda' Co bylo dalej? Wigc udalo nam sig w wyniku ankiety zlikwid owa6 zagrozenie
b^Ydon"y sortowni przy Lipowej i co sig dzialo dalej? No prorrg paristwa
zaczgly sig-schody.
Okazalo sig, ze lokalizacja sortowni zostalaprzeniesiona d-o Rokitna w atmosfe rze
wiatSnie juz
przemilczeri. No proszq Patistwa, proszg zauwazyt,, w roku 2013 bodajze jesieni
w
porlpisano
umow9 dzierzawy na te dwie odrgbne dzialki. Dopiero w 20t7 roku, pt + Utacnwyizlo,
ze to
nie s4dzialki bqdEce naszqwlasnoSciq. Tylko dwie odrgbne dzialki, ktOr. Lubart6w
dzierzawi
od Lublina za 18 tys. prawie brutto miesigcznie. 18 tys 4lata a iebaty juz2 tu
sig zdqzyly
odby6 na tej sali, na temat wyjScia ze Zwiqzku. M6wiliSmy o wlasnoSci choeby
,u r.r.ii i
marca 2015 t., prosz9 zajrze| do protokolu. Byly pytania, co z form4 wlasno5cit
Ziaen
z zastgpc6w burmistrza i burmistrz i przedstawi cieli Zwiqzku nie odniesli sig dr: tego.
Wszyscy mySleli l}cznie ze mnqt u2 do grudnia 2017 r, gdzie przypadkowo odkrylem,
Ze-te
dzialki nie s4 naszq wlasnoSci4 tylko dziertawione. Doplero wyszlo szydlo zwirka,
ze my
budujemy na nieswoim gruncie. I teraz jakby tu trochg nawiqzanie do pana
Radnego
Kr6wczyriskiego, kt6ry twierdzi, do Pana Polichanczuka, co z udzialarrri, ze wina.
,r41
prawda, 2e s4 z udzialami, 2e nie mamy Zadnych udzialow. Proszg Pafstwa, jakich paristwo
o
m6wi4 udzialach? Proszg zajrze| do tej umowy dzierzawy, kt6ra zostalu ptdpir* I przez
wladze Zwi}zku konkretnie w osobach Pana Wiceburmistrza Szumca i pana woitu
Gminy
Lubart6w Kopy5cia, proszg bardzo, w imieniu r6wniez Lubartowa rozumie, w kt6rym
zgodzili sig,2e od 2013 roku, sortowanie zbudowano chyba w 2015 r. lub 2016 gzyli
r.
5,
prosz9 Pafistwa, w 2018 oddano do uZytku, czyli 8lat, pizepraszam)
7 lat placono chyba za.,
'dzialkach.
nie wiem - za lqdowisko dla wron, na tych
I zgodzono sig w tej umolvie, ze
wartoSi sortowi pobudowanej na tych nieruchomoSciach rpuJu rocznie i SN,
izyli za Z6 Ut
od 2013 t. w 2033 sortownia bgdzie warta 0 zl. Wigc, ,u .o my czekamyZ fati
maj4tek? On
zniknie wraz z ochot4 Lublina Zeby z nami w og6le-dalej rozmawiac. proszg paristwa
nie ma
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mowy o zadnym tu maj4tku, juz pomdam kwestie, ale ona teZ jest istotna, prosz? ztvrty1
na
jest stan prawny, jaka jest wartoSd nieruchomoSci zbudowanej za
S0 mln. na gruncie,
1o ]ukl
kt6ry jest dzietzawiony? Moina coS takiego sprzedai? Znacie Pansiwo transakcje
rr-a rynku
wt6rnym sprzeduzy sortowni w takim stanie prawnym? W og6le w Zadnym stanie? Ja jeizcze
nie slyszalem o sprzedazy, czy o transakcji zbyciabqdl nibycia sortowni w Lubartowi...,
w Polsce juZ nie m6wiqc o takiej sortowni zbudowanej na gruncie , za ktdry sig placi 18 tys.
zl. na dw6ch odrgbnych dzialkach. No jakiS koszmar. Teraz kwestia, spr6buje odporviedzie6
na pytanie, nie jest to zadnie moje, ale spr6buj e zabawil sig w teorig w odpowie
dzi na
sugestie Pana Radnego Polichahczuka, 2e my nie mamy 2adnego maj4tku, ponierva2
tam
nasze wktady s4 pomijalnie male, bo tak naprawdg mietiSmy rrU*.*jg. prawda
gl6wnie
szwajcarsk4 15 mln. frank6w. Proszg Panitwa iozumiem, ze zwiqzel< jest jelnostk4
budZetow4, nie jest to sp6lka kapitalowa. Faktycznie, ale w takim razie
mozna zastosowad
analogig Kodeks cywilny pozwalana jakby rrr"ie analogii, ze proszE paristwa
w takim razie
nalezy odnieS6, 2e wartofil maj4tku jest rozloaona na kLAego^ cz1oika
tego Zwiqzku, czyli
w proporcji do ludzi korzystajEcych, czyli Lubart6w *u polo*g udziahi w tym rnajqtku.
Mo2na to r6wnie2 nie wprost przeczytal w tym statucie, ze na wartoSd skladaj[
sig udziaty
wlaSnie wniesione ptzez gminy, subwencje, dotacje celowe. Rozumiem
, ze dotacja.rl, po-ot
ze strony ruEdu szwajcarskiego, czy funduszu szwajcarskiego. Wigc moznaby
domniemywa6,
2e mozna tak dokonai podzialu i wedy nalezy nam sig polo*u i5
-1n., alL zaznacztam czy
tam 30. Ja za bardzo do tego nie przywi pzujg wagi. diatego, ze powtarzam
wiedza pru*rru
gl6wna dla mnie to jest taka, 2e sortownia rtoi .ra grurrcie luUtina.
No coS niesamc,witego.
Kwestia prosz9 Palslwa teraz tego, tej polyczki, kt614 10 mln. kt6r4 Lublin
uzyskal, dlatJgo
ZeSmy ptzek'roczyli kwotg prawie o grubo ponad 6 mln. kwotg, przeztaczyii
na ,tadanle.
PtzeznaczyliSmy 42 mln. z kawalkiem a ibrdowaliSmy sorto*nig za
50 mln. Lublin
i musieliSmy od Lublin a poIyczy(, I 0 mln. Czyli w istocie Lublin za l0 mln. za I /5 naklad6w
na budowg sortowni przeiql 7lo/o strumienia. wszyscy tu m6wi4, ze pelne ob,lo2enie
strumieniem to' dlatego jest dobrze. Kuida sortownia jest dochodowa. proszg panstwa ja
uznam 2 niedochodowe. Jedna tanasza niby a druga w Suchej Beskidzkiej,
kt6ra nie jest
dochodowa juz od roku 2014. Dwie, ale jest ich wieli, wigc wr6imy
do tej umowy pozyczki.
Tak naprawdE jak Lublin przej$, chcialbym robi6 takie interesy, chcialbym
sig dow1eiziee,
kto.takie interesy, 2e za 20 mln. naklad6w przejmuje 7l% wptywu na funkcjonowanie,
na
maj4tek, na podzial ewentualnie. Jeszcze *racum ao te.j umowy proszg paristwa
wlasinie te2
ptzemilczanej umowy pozyczki. Proszg zauwrtyd chodli o b,-zi
to jest kolejny element, ze
decyduje sig o nas bez nas. MySmy nie mieli tam 2adnego wplywu na podejmowane
decyzje.
tutaj slyszg pytania: dlaczego, co bgdzie dalej? 1o ja powiem tak,"r,o*u jest
lsli
w tym
Zwi4lku,Ze podejmowano decyzje nie martwi4c sig, co aEazie dalej, bo
na przyklad: czylam
protokoly Zarzqdu Zwiqzku, nie z tego okresu z tej iiaden iii, popr).ari".;
k'adencji, gdiie na
przyl<lad dyskutuje sig, ze poniewaz kwota na Ludowg'sortowni
prr"iuu"ru:atUy kwotg
przeznaczon4, kt6r4 dysponujemy to nalezy gdzies tarn pozyczy(,
od Lublina pieni4dze.
I pisze tam, 2e Zarzqd Zwiryku upowaZnia burmistrza ciy wiceburmistrza do podpisania
porozumienia czy umowy z Lublinem i na tym koniec. Czyli nawet
nie wiedz qt a ta|-o*u
ma kilkanaScie stron. Jedna aneksowanabyl.a raz. Przystqpig jeszcze do
aneksowania i juz
nikt nie znal treflci umowy, nie analizowal na Zwi$ku - Komunalnym na Zatzqdzie
i aneksowania. No choiby aneks, no proszg Paristwa, kolejny przyklad,"przemllczania, bo
rzucilem na pocz4tku tezg. Widzialem w niekt6rych-oczach-oburienie gari"
m6wilem o
klamstwie, o przemilczeniach i o bucie. Proszg Panstwa kwestia chodby piemilczenia
VATu,2e Lublin podobno pozyczyl nam l0 mln. netto. No proszg Paristwa, jakie netto?
Brutto.
W umowie pozyczki pisze, ze Lublin udzielapomocy w wysokoSci 10 mln.
Wszystko. proszg
Pafistwa, zgodnie z ustaw4 o cenach kwota naleznosci jesii nie jest
uszczeg6lowiona, p.orri
s4 tu ksiggowi, s4 tu doradcy podatkowi, to chyba-powinni wiedziel,
ze jesli nie i.ri
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uszczeg6lowiona, czy to jest netto czy brutto to rozumie sig, ze w nale2noSci uwzglgdniony
jest naleZny podatek VAT. Kr6tka pilka, wigc Lublin pozyczyt
nam 10 mln. brutto i jane to
ma znaczenie? Dzisiaj styszg glosy zdziwienia, zaskoczenia, milczenia, zejak to
Lublin nie
pla'.. odbiera od nas 1,8 mln VAT i2eto niesprawiedliwe, proces raOo*y, pozevlr. proszg
Paristwa o to chodzi, ze wlaSnie proszg ze*nql do tej umowy 'pozyczii,
kt(ira byla
dwukrotnie aneksowana w maju 2015 r. i bodajze w czerwcu 2017 r.Nawet Zarzqd
)Zwi,zku
nie wiedzial, ze aneks byt wymieniony, wymienione bylo oSwiadczenie. W pierwszym
aneksie, aneks do tej umowy pozyczki zawieral oSwiadczenie wladz
tego Zwiqzl:u, ciyli
rozumiem pana Wiceburmistrza i pana W6jta Gminy Lubart6w, ze oni nie
iamierzaj4uzyska1
zwrotu lub odliczenia podatku VAT zawartego w nakladach poniesionych na" iealizacjg
zadania inwestycyjnego. Czylija rozumiem, zi w 2015 r. zakJadali,
ze teikoszt nirg bgdzie
jakby kosztem, czy nakJadem kwalifikowanym, czyli podlegajqcym
zwrotowi caloSci albo
czgSciowo. Na pewno proszg Pafistwa, nie wiem, co sig .tui" ut" w 2Ol7
r. w ozerwcu
zmieniono to oSwiadczenie i juz nikt o tym nie wiedzial, nawet s4dzg na terenie
Zw1qzku, ze
ci !1aj ludzie napisali juz irure oSwiadczenie, ze zarri,erzaj1 uzyskai zwrot lub odlliczenie
podatku VAT zawartego w nakladach poniesionych na realiiacjg
iadaniainwestycyjnego tzn.
2e uznali,2e jest to koszt kwalifikowany i podlega zwrotowi i iublin slusznie
chce odebrad te
1,800 mln. Takie s4 fakty proszg Paristwa. Potwierdzilem to dzisiaj w Biurze
Zwiqzkg,
zapoznalem sig z oryginalem umowy. Jest ten nowy aneks a jeszcze riyrrg jakies
te:orie, ze
Lublin nieslusznie nam ten VAT nie nalicza. Wladze Zwi4zku wieazi'aiy przynrajmniej
niekt6rzy rozumiem, 2e ci pierwszego sortu, bo okazuje sig, ze nie tylko my jr:steSmy
gorszego sortu, ale we wladzach s4 chyba trochg lepiej poinformowanii
goizej. W mar:cu tego
roku Lublin zawiadomil na piSmie wladze Zwiqzii, 2e chce odzysfad Vef. Ja. bylel
cz-lonkiem delegatem w waszym imieniu z Panern Przewodni
Tomasiakiem i nie
wiedzieliSmy, ale okazuje sig, 2e oni wiedzieli juz od czerwca20lT
"r4"y*
r.kzynajmniej niekt6rzy
znich,2e zgodzili sig, 2e VAT jest kosztem kwalifikowanym i nale2y go taaae,lesti
rozlici4
a rozliczyli. I co sig potem z tym,ja nawet rozumiem, dlaczego? tuetfranizm
ctryba z tym, zi
jest to moje domniemanie, ale rozumiem,2e nie znajduje innej
teorii, ze potem ten VAT
sluzyl do sztucznego zanihania ceny Smieci, do dotowania, do finansowan ia
biezqcej
dzialalnoSci. Nie odzyskali VAT, nie oddali Lublinowi i finansowali
sztucznie",
podtrzymywali w nas nadziej g,2e moze by6 taniej, ze moznafinansowad
r62netakie czy inne
oczekiwania spoleczne proszg Paristwa. Ukryrvano przednami prawdg.
Tak to wygl4da, wigc
podsumowujqc, jakby na koniec, m6glbym tak m6wii dziesi4tki
minui dlatego, ze tychtum6w
jest wiele przynajmniej 4 albo 5 um6w jest. Dlatego ja sig
nie zabardzo zastanawiam, co
bgdzie dalej, bo ja wiem, 2e tu gdziejestem to jesf,m w wigzieniu proszg parlstwa.
Jestem
zakralowany, okratowany, nakrtdym rogu wiezi straznicza,esesman
i proszg paristwa ckm-y
wymierzone w nas wszystkich. Poza tym nie mamy Zadnego wplywu
wlaSnie ,ru pro.",
podejmowania decyzji. Nie raz, dwa razy usilowaliSmy wmOwie
czy nam6wr6 paishva, nas
wszystkich spoleczeristw, lokaln4. Ja tutaj nie szukam winy w nikim
ale pr6bowaliSrny was
nam6wi6 2e my nie mamy wplywu na decyzje w proporcji do odpowiedzialno5ci.
odpowiedzialno56 wynosi tak, wedlug mieszkanl6w, czyli poio*g u
,ru 13 czlonk6w
Zvtiqzkujest nas tylko 4. I co to jest za organ wykonawczy'Zari1d,ktbry
tczy teraz 5 os6b,
przewodniczTc@jest Burmistrz Pan Krzysztof PaSnik u 4 prr"gio.o*"j"
przeciw. Dlatego,
2e oni-maj4 niewsp6-lmiernie za duzq silg glosu, niewsp6lmiernalo
oapo*ilorialnoSci zaten
glos' O to chodzi i dlatego ja tutaj nie szukam winy jakby nie,
zbytnich do nich prete,sji nie
mam' Ja nie mam do nich pretensji. To sq moi koledzy,'znaffiy sig
z niekt6rymi od dziecka
lu*91: razem 2eSmy r6ine rzeczy robili i mySlg, ze bEdziemy iobii. Nie ma powodu rszukai
konfliktu, takiego ideowego czy grupow€ go,
takiego pokoleniow ego, czy i<lasoweg;o. Ale
"ry *
silq, rzeczy jest, 2e podzial musi byi decyzyjiy
i.opo.cli do odiowiedzialnoSci. Skoro
odpowiadam za polowg, bo polowa mojej odiowieaziatnisci za maj4tek,
za decyzje, zarto, ze
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tenZwiqzek funkcjonujejak funkcjonuje to chcg mied proporcjonalny do tego udzial.I jest
to
moZliwe. A co sig okazuje? StraciliSmy wszystlio w iy- iwiqzki: niepodlegloSi,
samodzielnoSi, decyzyjnoS6. Kto uchwal a budzet Rady Miastu, * o96l.
miasta? No rada
miasta a nieprawda, paru ludzi w Zwiqz]rnt Komunalnym m6wi ,uidniu na dziefi, ze !,5
mln. mamy doplaci6, bo 3 miesi4ce sig pomylili z niliczeniem skladek, oplat. porvinni
od
1 stycznia aponiewa:. od marca czy od kwietnia to 1,5 mln. powstalo nileznoSci i trzeba
rozumiom' ze Burmistrz kieruj4c sig tym imperatywem, Le musimy im dai to zwola
sesjg
Rady i rzuci nam projekt uchwaly, ZebySmy powigkszyli dochody o 1,5
jak
mln. C,tzyli
-lrosrg
dochody? No podatki trzeba od was, od nas p-oOri.Se wigksze. No tat
sig nie du.
Paristwa, dlatego powtarz.am alternatywa jest bardzo prosta. My
koriczymy proszg paristwa
z wigzieniem, my szanujemy tych ludzi, ale my sig chcemy-*yr*oiie'z-tego i chcemy
wolnoSci. Pragniemy wolnoSci. KtoS powie no-jasne jest
ryzyio. Jest ryryko zwiqzane
z wolnoSci4. BliZniakiem wolnoSci iest odpowiedzialnoSe. Siyszg,
kto5 mi iu po,wieizial
a jaka mam, pamigtam na komisji wizoraj, ktos stwierd zil,
wiemkto, ale zostawmy to bo to
nie ma w tym momencie znaczenia,jak4 Pan da gwarancjg, ze nie tgdzie drozalo,,l proszg
fanslwa mam tak4 gwarancjg, 2e d,ecyzje bgdziemy my poa.i-owa{ wylqcznie obarc:zeni, to
bgdzie nasza decyzja. I teraz pytanie, czy lepiej ziAy ni nu, i o ,u,
d".yiowali ludzie obcy,
kt'rzy chcq przerzuci6 swoje koszty na nasze barki? Czy lepiej, i"
sani jeszcie

^y

popelniaj4c byt, mo2e blgdy, by6 moze nie zabieraj4c sig optymalnie"do
tego, ale spri,fiujemy
chwycid byka za rogi i spr6bowai te koszty ,rorrno*ul. Ni. rnu- 2adny"chw4tpiiwosci,
ze
my odpowiadamy zgodn.ie przepisami za gospodarkg Smieciow4
organi zttcji, od
transportu do punktu odbioru i na tym koniec. Nie interesujemy sig co bgdzie
sig tliialo z
sortowniq, z biurem Zwt4zkujuz pomijam tq kwestig ale no
zdanls
trzeba. proszg
3eAno
Paristwa no niestety, poniewaZ to jest zwtqzek wielogminny, wielofunkcyjny
to r6w1ie2 jest
to-zwipek, no pojawily sig pewne grzech4, zaniechania czy pewne *uAy ,u.r.go s.ystemu.
Ale to nie jest wina rz4du czy winaproszg Paristwa nie wiem, proszg pansiwa jakiegoj'ukladu
politycznego. To jest wina, kt6ra tkwi w nas wszystkich, ale diatego,
z" *u*y rczneipteresy.
Proszg Paristwa ten ZwiTzek to jest towarzystwo w duzej
wzajemnei adoracji.
Wyruzam swoje zdanie, mam do tego prawo. Proszg Panstwa to jest
uklad politycziy,
rodzinny. Ja rozumiem,2e c6rka, siostrziniec, syn, konkubina gdziei
muszq pracowa6. No
jasne, ale pytanie, to jest
ryzyko indywidualr., to jest wyb6i prywatny, to jest l<westia
wolnoSci' I jeSli sig okazuje ,2e jamogg do danej strukiury, jak spojrzi
nu ,tr,*turg miarsta czy
gminy, z zev'rn4ttz i.widzg plakietki polityczne, widzg,'zi dw6cir,
irzechludzi, paristwo na
pewno mnie zapytaj4, juL bylo takie pytanie o nazwiska proszg
Paflstwa, no powiem bez
ogr6dek jestem gotowy do wymienienia tych nazwisk uwiktanych politycznie,
ale nie cllatego,
2e chca ich powiesii albo czy chca napigtnowad, chce powiediiei
zltdowaliSmy
struktiri
,-ze
chor4 od pocz4tku. Bt4d proszg Panstwa od urodzenia byl w tym zwi4zku.
Nie zctaliSmy
egzaminu. Widzicie, ja juz nawet czgsi winy w sobie szukam. Nie
zdalismy egzaminu,
dlatego nie ma co sig dalej egzaminowa6 paly zbierad obarcza(,
naszych ludzi korsztami.
Kto ustalil tq kwotg 13 mln. i 18 mln.? Myi wy? Paristwo? Nie, no
iacys tuazie, o l,16rych
nawet za bardzo nie jestem w stanie powiedziei, kto? Gdzie iiE
ziodzita ta decyz,ia? No
gdzie? No nie wiem, to powinno bvd
samorzqdzie czytelne. Wiadomo, za co odp6wiada
o-rgan wykonawczy, za co odpowiada Rada, za co Komisje,
za co zespoly, dlategg cen4,
alternatyw4, to jest falszywa alternatywa,2e co dalej? Proszg paristwa,
antytezqdo tej
falszywej alternatywy jest, no, poniewa2 nie wiemy, ro aA.j - io zostafmy.
Dobrze brj?, prj*,
ale to p-tzynajmniej z1amy, wiemy. 1l lat bijq,
lat coS innego robi4, no i do t.go i"s-y
przywykli. Dzisiaj 18, jutro 30, no bo wszysiko dro2eje. Proszg parisiwa,
no wlaSnie o to
chodzi, 2e, tie, o to chodzi ze my zwalamy wing na truinoSci obiektywne,
sami zdejtruj4c z
siebie odpowiedzialnoSd. I zawsze moZemy powiedzie6 ze przeciez
chcielismy dobrze, ale to
,
nie ja tylko on. Nie proszg Paristwa, alternatywa jest inna, koriczymy
z chorym uptadem,
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wracamy do decyzji, kt6re powstajq tu na tej sali, w tym Srodowisku, poniewaZ ona nas
dotyczy. Istota samorz4du na tym polega, ze jesli coS, jakiS problem nas dotyczy, co jest nasze
zadanie wlasne, to my je sami rozwiEzujemy. Kazde inne rozwi pzanie
lest gorsze, dlatego
Paristwa namawiam, powtarzam, nie mam tamzadnychpowi4zair, zwi4zi6w, stai mnie na 13
zl,przeptaszam,Ze to powiem, i na 18, ale jasne, Ze ja iig spodziewam i chc9 obnizenia cen.
I to jest moZliwe i powiedzialem to na komisjach, chyba jednej czy drugiej, bo ktoS chcial,
albo mo2e i nie chcial, powiedzialem to dobrowolnie i powt6rzg jesicie dzisiaj: koszty
otganizacji systemu w Lubartowie, w mieScie, bgdq wielokrotnie nizsze niz w, Biurzl
Zwi}zku i w sortowni. Powtarzam wielokrotnie, m6w'ig nasze koszty wlasne w porriwnaniu
do koszt6w narr- przypisanych w Zwiqzku bgd4 wielokrotnie nizsze, dlut.go spodiier,vam sig,
2e Pan Burmistrz i jego zesp6l i Ratusz szybko sig zabior4 za ten systan. A te urvagi, ze
deklaracje, dziesi4tki kwit6w, proszg Pafstwa, dajcie mi'dzieh.rug ja wam wyklikam
wszystkie deklaracje, pozmieniam nazry i bgdg mial wszystkie dokumenty potrzebne do tego
Proszg Patistwa, no nie r6bmy sobie 2art6w, Ze to *y-agu wielkiej p.uly
koncepcyjnej. Te koncepcyjne prace juz kilkadziesi4t lat temu wykonaiswiat zachodni a
kilkanaScie lat temu w Polsce. Jest mn6stwo dowod6w i Sci4g . Tizeba zrobil sobie proszg
Paristwa Sci4gg, kopiuj wklej, i dlatego uwazam, ze Pan Burmistrz przy pomocy paru ludzi
zorgarizuje nam ten system. OczywiScie musimy na to patrze6, prrygt4due rig .ru...n,
przyspieszyi czasem, przepraszarfl za Wrahenie, slowo inne nie poyiniari mi do gklwy, ale
chyba powiem opieprzyl, ale proszg Paristwa powiem tak, ntdai tempa. Dlatelo mOwig
Paristwu nie miejcie_wqtpliwoSci, ja tezjestem dostawcq Smieci i odbiorcE, i tez ihc>E, zeby
byto jak najtaniej. I jestem przekonany glgboko nie maj4c Zadnych zwi4zk6w, rit ogi
zatrudnionego, Zadnych politycznych powod6w, nie jestem delegatem. proszg pan.stwaJa
bylem delegatem 4 lata jeszcze tak na koniec jedna dygresja. w tym roku sig nie ubiegalerir,
ani w naszym wewngtrznym jakby ugrupowani, ani na zewnqtrz, o czlonkosi*o
Ziiq*u,,
dlaczego? No ktoS powie, no slaby bylem. Odpowiedzialem sobie: a daj sobie spokrij
slaby
jesteS, s4 lepsi. By6 moZe tak, ale proszg Pafstwa, a prawda jest
zwykla i lupelnie p rczr.aiczni:
wiedziatem,2e ten Zwiqzek nie ma Zadnych szans, ze to sig musi rozleciee. proszE zresztq
spojrzei i tak juz na koniec do sesji z3 marca2015 r. tam powiedzialem, chyba na'[V sesji
poprzedniej kadencji, 2e musimy z tego Zwiqzku wystapie. Dzisiaj mogE
iota w joig
przeczyta(, moje wyst4pienie sprzed 4 lat i dlatego proszg Paflstwa, namawiam
Was bez
gotqczki, bez jakichS uwiklari, wystqpmy spokojnie ztego Zwiqzku. Nic sig zlego
nie stanie.
Ta dywagacja, co z odbiorem, co nie z odbiorem, piosrg Paristwa no sQ przepisy. My
dzialarry w pewnym porz4dku prawrym, w pewnym systemie prawnym, sq gminy, jest tu
wyku zrobiony przez siostry Grytu, siostry W4s, kt6re pokazaly koszty i opiaty za Smiecie.
Lubart6w jest najdrolszy proszg Paristwa. Gmina Nied2wiadawyszla,-u pru*i. dwukrotnie
tansze oplaty czy nawet trzykrotnie, a dostarcz4 do tej samej sortowni. Wigc dywagacje:
czy
P!1wolq, czy nie pozwol4, proszg Paristwa w Polsce nie ma juZ dobrowolnosci, iry luday
takiej dokladnej samodzielnoSci. Jest porz4dek prawny. jest system i my w tym systemie sig
znajdziemy niezalehnie od tego czy bgdziemy wjakims Zwiqzku czy nii. Zdijmamy sobie
ti
pgtlg wreszcie z szyi. ldfumy proszg Paristwa ku wolno6ci. Namawiam Was, igizie lepiej
moim zdaniem.

Zeby

*

Przewodnicz4cy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Dzigkujg Panu Radnemu. Pozwolg sobie teraz zabrac glos. Jak bym m6gl prosi6 Radnego
Gregorowicza, bo mam tutaj jego notatki a nie chcialbym .....Panie Burmistrzu, Szanowni
Radni, Szanowni Zaproszeni GoScie, ale najwazniejsze osoby, kt6rych bgdzie dotyczyla
ta
uchwala - Szanowni Mieszkancy Lubartowa. Przed chwil4 uslyszeliSmy kilka pytan, ja
pozwolg sobie najpierw zanim uzyjE kilku argument6w dodatkowych na tL pytania
ilr"iiz
odpowiedzie6, poniewrt mialem ten zaszczyt, 2e 2,5 kadencji bylem przedstawicie.llem na
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Zgtomadzeniu Zwipku. Przypomng, za pierwszym razem wyrzucono mnie z tego ',Zwiqzku
rgkami radnych miejskich na wniosek Pana Burmistrza Bodziackiego, w zwiqzku z tym, ze
podobno nie tak reprezentowatem interes miasta jak tego ktoS ocz&iwal. Trudno, stalo
sig,
zastqpila mnie osoba o wiele bardziej godniejsza, wtedy byt to Radny Gregorovri"r, ul"
p62niej przez II pelne kadencje, pruepraszarn II kadencjg bylem, terazlll kaJencjq: w
tym
Zgtomadzeniu, jestem tym przedstawicielem
przyznatn sig szczerze, Ze kiedy dziji6j slyszg
pewne zapytania, kiedy slyszg pelrlre opinie, kiedy slyszg o pewnych uwagach, prretrrut *r,,
jakby Pani mogla nie przeszkadzal, jeheli juz Pani jest goScian na tej sesji, to bytbym
wdzigczny. Dzigkujg Pani bardzo. TakZe prosilbym o srano*anie tego, co-sig dzieje'na
obradach. Wigc proszg Paristwa, co slyszeliSmy na zgromadzeniach? 1 dririu; najlepszym
dowodem na to, bo wiem z jakich danych skorzystal Radny Kr6wczyriski i wiem-r;k4d ma
niepelne dane, i nie mam do niego wcale pretensji. I nie bgdg odnosil rig, i ,i" bgdg rn6wil w
spos6b zloSliwy do radnego Kr6wczyriskiego, poniewa2 Radny Kr6wczyriski oparl sig na
jednym wahnym dokumencie. Oparl sig na sprawozdaniu finansowy^ iu poprzedni rok i
{amt4d sobie powypisywal koszty, na kt6re dzisiaj sig powolal imigdzy innymile wskazniki,
kt6re powyliczal. Ale proszg Paristwa, my nie rozmawiamy
czyms co bykr, nie
rozmawiamy o tym co zostalo zrealizowane w roku poprzednim, tylko rozmawiaml, o dniu
dzisiejszym, o tym co zrobilo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie na .,nmiosek
Zatzqdu, ptzy sprzeciwie Burmistrza Krzysztofa PaSnika, przegloiowalo wigkszoSci4 gmin
o6ciennych podwyzki dla miasta Lubart6w do 18 zl. w' domkurh.l.dro.odzinnych i do lZ z+.
w blokach. Proszg Pafstwa, wigc teraz zerknijmy co zlohylo sig na te kosZy, jat one zostaly
policzone, ZebySmy zroztxrtieli,2e faktycznie w tym wigzieniu tkwi6 nie mo2emy, ze mamy
ryce zwi4zane. Malo tego, mamy przylohony pistolet do glowy, bo tak naprawdg nawet nikt
nie czeka na wyrok, sprawiedliwy wyrok, tylko od ,aru cice go przyloayt, przeladorna6 brori
i wystrzeli6. To polecam, szczeg6lnie wczorajszq sesjg z Gmlny OitrOwet<, zapozna1em siE,
zapoznalem sig z opiniami W6jta Gminy Ostr6wek i slyszalem jak to Lubart6w nie chce
ponosid koszt6w, inaczej,jak to Ostr6wek nie bgdzie sig zgadzal na to, Zeby za Lubart6w
ponosii pewne koszty. A jakie? To o tym za chwilg, zxesztqtzaruut6w co do Lubartor,l,a na tej
sesji bylo o wiele wigcej.
YISIE, 2e najbardziej zainteresowani z pewnoSciq bEdE chci,oli sig
tym zapoznat, ale nie bgdziemy rozmawiali o tamtej sesji. Proszg Paristwa, Biuro Z.wiqzku
ma okreSlone kwoty, radny Kr6wczyriski to powiedzial i- powiedzial
tym, Le
najprawdopodobniej ok. 370 tys. to jest przypisarre do miasta Lubart6w, to miasto f|UartOw
wnosi, jako koszt. Tak byto wyliczone - 370 tys. kilkukrotnie to... obsluga Biura Rady tak
obsluga biura. Biuro Rady Zwiqzku, proszg Paristwa, wigc chcialbym ze-bySmy zrozumieli
jedn4 rzecz. Ten koszt byl vrykazany w tym sprawozdaniu, proszg Panstw4
ale proszg
zwt6ci(, uwag9, 2e w tym sprawozdaniu jest to koszt niepetny. Proszg zwr1cii uwagg, ze
niestety, niestety, podkreSlg ten caly interes opiera sig na 7y^, z" liczy sig to nie na iealne
-indywiduaine 'jednostki,
koszty przypisywane poszczeg6lnym sektorom
na
kt6re
funkcjonuj4
calym systemie, w tym r6wnie2 jednostki zwi4zani pryw,atnymi
przedsigbiorcami, do kt6rych r6wnie2 przypisany jest ten koszt. Je2eli chodii
o miasto
Lubart6w jest to ok. 10 tys. pojemnik6w 120 l, do kt6rych tez przypisano ten koszt.
Pamigtajmy o tym podaj4c te dane. Te 370 ju2 jest zafiszowan,
chodzi o rok
poprzedni, ale proszg Pafstwa, w tym roku koszt funkcjonowania tego Iiirru Zwi4zkgtj.
ok.
950 tys. zl'. Ptoszg spojrze6 na przyjgty plan finansowy na rok 20191 proszg zwr6cii Lrwagg
na pelny koszt. I proszg Pafstwa, jezeli tymi jednostkami sig posluZymy i policzymy kosziy,
-zwiqzanyih
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kt6re s4 przypisane miastu, dla miasta Lubart6w,

tj.
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z funkcjonowaniem tego Biura. Proszg Pafstwa, przy 12 osobach zatrudnionych to jesi: ok.
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etat6w' kt6re obsluguj4 tylko i wylqcznie miasto Lubart6w w zat<resii <lbslugi
administracyjnej. Kolejna rzecz, jezeli rozmawiamy o kosztach PSZOK-u to tutaj r,5wni&
chc9 wyjaSnid jednq rzecz, proponujg zapoznat, sig z najbardziej aktualnymi clanymi

z)

i jednoczeSnie z tymi danymi, kt6re wskazujq, Ze tegoroczne koszty obslugi pSZO,K-6w tj.
ponad 600 tys. z].. a nie 470 takjak zostalo podane. .... Nie przerywalem p-anu, ja m6witem
powiedzialem, 2e podejrzewam, na czym Pan sig oparl ani w jednym mie.iscu nie
sklamalem, ani w jednym miejscu Pana nie obrazihem. Takze przywolujg te dane i wl,ja3niam
po prostu, ale po to to przywofujg i wyjaSniam ZebySmy mieli petn4 S*iadomo5i. proszg
Paristwa, pamigtajmy o tym, 2e jezeli koszty tego PSZOK-u przypisano do miasta Lubartowa
i faktycznie przypisuje sig kilkaset tysigcy do miasta Lubartowa tych koszt6w, to pamigtajmy
prosz9 Paflstwa, 2e ztego PSZOK-u w Lubartowie prawie 1.000 os6b, kt6re
skorzvsialo w
roku ubieglym to s4 mieszkaricy gminy Lubart6w. Wigc kosa przypisuje sig miastu, zr7uca
sig pewne tzeczy miastu a 1.000 prawie mieszkanc6w to s4 podmioiy zeinqtrzne.
O, ciekawe
ile skorzystalo z innych sektor6w? Z domk6w jednorodzinnych ok.-2200,u1. p.orrg paristwa
rzecz nalciekawsza, z budynk6w jednorodziwrych 300 os6b skorzystalo z tegrc pSZOK-t.
Z
gminy Lubart6w 800, z budynk6w jednorodzinnych 300 a przypisuje sig peliry kosz;t.
Koszt
wigkszy niz dla Gminy I,ubart6w, gdzie Rzym a gdzie Iftym? iGt"i"u ,r"", prorre l,aflstwa,
teZ blgdne interpretowanie innych tabel. Ja rozumiem, ze podaje r4 to i tez w to wierzylem

i
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dop6ty dop6ki nie zapoznalem sig z dokumentami Uaraiie; szczeg6lowymi, z'tymi
dokumentami, kt6rych nam nigdy na zgromadzeniu nie poiury*uio, nlgdy nas nie
informowano. Proszg Paristwa, jezeli m6wimy o 4 tys. 700, 30b uczestnik6w systemu to te2

m6wimy nieprawdg, bo albo obliczamy to w oparciu o iloS6 os6b zameldowanych,
a powinniSmy powiedzie1 o iloSci bezpoSrednio os6b uczestnik6w systemu. Uczerstnik6w
systemu, z czego przypomng 11 tys. uczestnik6w to s4 nieruchomoSci niezamieszka,te, wigc
r6wnie2 firmy, kt6re te odpady generuj4 i r6wnie2 uczestniczqw tym systemie, uczestnik6w
systemu bezpoSrednio zwi1zanych z tym systemem jest 40 tys. niecafe 40 tys., z tego,
co
pamigtam 38, nie chcl teraz szukai tabel, Zeby nie przedluaat,, ale za chwilg bgdg rnZgt
to
ptzyloczyl. Proszg Paristwa kolejna rzecz) obawa przed przyszloilciq, obawa przed tyi, ze
prosz9 Paristwa nie poradzimy sobie z czymi, 2e po prostu nast4pi jaki5 kataklizm.
Regulamin, metody i stawki, zasady poboru oplat, obsluga, windykacja, Lusimy ;zakupi6
!-ojemnfki' Proszg Pafstwa, pierwszy przyldad, NiedZwiada wystapiia na koniec roku.
NiedZwiada swoj4 uchwatrg przeglosowala, z tego co pamigtam d byi chyba wrzesieri albo
nawet puldziemik, bo to bylo za pigd dwunasta. Zdqiyli ze wszystiim. bgtosili przetargi,
Smieci woz4 do tej samej sortowni, jak stuszni e zauwuzyl Radny dregorowi,r:z 6 zl. o1t
oroUy
placq. W Lubartowie my, kt6rzy jesteSmy wlaScicielem-Zwi4zkiKomLahego,
mam)r udzial
ptzeptaszam, w tym Zwiqzku Komunalnym, od mieszkaric6w domk6w jidnorodr:innych
bEdzie brane 18 zl. No olbrzymi sukces proszg Paristwa. Ja podejrzrir*, ze jak
w
NiedZwiadzie nawet_ podnios? teraz oplaty o I00o/o, bo nie wiem *y:aE im wyzsze Loszty

transportu, cokolwiek innego, te oplaty o kt6rych wspominal Radny (myt, zresztqsluszni!
powiedzial, ze pewne oplaty wzrastaj4 w przypadku sklado**ia odpad6w sialych, no
to i tak
bqd4 do przodu o cale 6 zl. na kazdej osobie, jezeli chodzi o te domki jednorodzinne,
bo to
musimy por6wnywa6. A kto w Niedzwiadzie wozi te odpady, skoro tak sig martwimy, kto
nam je odbierze. Bo2e m6j kochany, od I stycznia kto ,uwywiezie? No wozi pGK w
Lubartowie. Wozi i oni plac4 6 zl.Tacy drotdzy, tacy nieop[acalni,tacy Lli a jest trzy
razy
taniej niz w Lubartowie. Kolejna rzecz proszg Paristwa, poradzili sobie ze wszystkim,
zebrali te deklaracje. Ale proszg Paristwa, jeszcze ciekawsza rzecz, reprezentujg
SM, kt6ra
toczyla duZy sp6l ze zwiqzkiem, poniewu| uwrtala, ze skoro koszty^s4 p.rypiry*,tne,
za
powiem jakie, do tego podmiotu no to proszg Pafstwa, w takim wypadku niech
thwilg
ten
Zwiqzek to realizuje. Zwiqzek powiedziat nie. Prueruucono na SM obowiEzek zebrania
deklaracji, zlozenia tych deklaracji, rozliczenia sig. Proszg pafstwa, ile trwalo w SM
zbieranie deklaracji od 10 tys. mieszkaflc6w, przypomng, 10 tys. mieszkaric6w, w
bud,ynkach
wielorodzinnych zadeklarowanych jest 8.600 os6b. Ile io trwatoZ Miesi4c, dwa, rok? proszg
Paristwa 2 tygodnie. Wystarczy dobrze to zorgani zowa(, w 2 tygodnie mozna
zebra1
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wszystkie deklaracje od wszystkich mieszkaric6w, je2eli jest to zrobione w spos6b
prawidlowy. Kolejna rzecz. Burmistrz staje przed pytaniem a ile os6b misi by6 dorlatkowo
zatrudnionych, ptzecie? trzeba bgdzie zweryfikowad, przeciel trzeba bgdzie t:p1liczy6,
ptzecie?trzeba bgdzie pobra6 oplaty, przecieltrzeba bgdzie to windykowa6,'przecigztrzeba
bgdzie r6wnoczesnie pilnowat czy ktoS ma segregowane, czy niesegregowane, czy nie
zmienil deklaracji itd. itd. itd.? Burmistrz bgdzie musial zapanowa(, nad ok. ld tys.
mieszkaric6w i 10 tys. firm prywatnych. Tu w firmach prywatnych bgdzie o wiele latwiej niZ
w przypadku mieszkarica. Ok. 2,5 tys. deklaracji zteszt4 wptynie z tych clomk6w
jednorodzinnych, bo to jest wykazane r6wnie2 w odmiennych sprawozdaniach,
tak, ile to nie
bgdzie jakaS ptzerahajqca iloSi, kt6ra zadlawi UM. I tu nie bgdzie sytuacji, kt6rtr bgdzie
generowata koszty. Ale wr66my do tej SM. No to,
.ie2eli liczymy, zi LubartOw rra dzieri
dzisiejszy, a te 6 os6b, kt6re przypisuje sig miastu Lubart6w, 7 obsiuguje przypomnq, niecale
10 tys. mieszkaric6w, bo kolejne 10 obsluguje Sp6ldzielnia, no to w takim wypadku w SM
zapewne zatrudnienie wzroslo o 6 os6b. No, bo skoro tam to tyle pracy zajmuje to w SM
musialo zajT1, tyle samo pracy. Proszg Paristwa, jedna osoba zostali dodatkowo zatrudniona
i ptzyznam sig szczerze,2e gdybym wiedzial,2e czgsto bgdzie miala mo2liwoS6 wypicia
kawa albo herbaty, to nie dalbym jej pelnego etatu. Tak wygl4daj4 proszg Paristwa. realnie
policzone koszty, ale o te koszty trzeba dba6. Tych koszt6w triebapitnowae i nie wy<lbra1arr
sobie czego6 takiego, bo my nie zalo?yliSmy tego w budzecie, ri"go co pamigtam", w tym
roku, a pewne plany byly szacowane. Dzisiaj r6wnie2 mamy zmiany w budzecie i nie widzg
wzrostu koszt6w administracji w mieScie, Zeby byty dodatkowe koszty zrealiizowane,
poniewaz prosz9 Paristwa pracownicy w UM zatrudnieni s4. Zakresy obowipk6w rnaj4, te
czynnoSci, kt6re wykonuj4 pracownicy Zgromadzenia Zwi1zku, pracownicy w UM'tez
wykonujQ. Kto przynosi do Panstwa podatek? Kto go nalicza? Kto generuje indyu,idualne
konta dla mieszkanc6w? No kto? No, przeciez ci mieizkaricy. Nie wieizg,ze urosn4 koszty w
UM do ponad 500 tys. tak jak jesteSmy dzisiaj obci4zani w Zwi4zku Komunalnym. la bym
byl najszczgsliwszy jak by to bylo 0 zl. ale wiemy, ze jezeli przypisze sig dodatkowe zakresy
czynnoSci, to byd mo2e 50 tys., 100 tys., ale proszg Paristwa nie 0,5 mln. zL.I to jest ten
pierwszy skladnik, kt6ry zostanie w kieszeniach mieszkaric6w Lubartowa. To jest ttr czgi;6,
kt6ra jako pierwsza zostanie w kieszeniach Lubartowa. Drug q czE{ci;, kt6ra zostanie w
kieszeniach Lubartowa, to pamigtajmy o czym powiedzial Burmisirz Krzysnof pa5nik
kompleks Rokicki. 200 tys. spada nam z bark. R6wniez jest to w tej clnie przypisane
mieszkaricom. 500 i200 ti.700 tys. zl.Proszg Paristwa, kolejna rzecz, my sig martwimy, o
kosztach transportu juZ powiedzialem, wigc widzieliSmy, mySlg, ze itakprietarg nowl"bgdzie
rozpisywany w Zwi4zku, w Lubartowie r6wnie2, wigc koszty transportu ,obu"y^y juki"
bqd4. Mam nadziejg, 2e bgdzie r6wnie2 inaczej prowadzony nadzlr nad pGk,'riz *
poprzednich latach. I kolejna rzecz proszg Paristwa, koszty, bo o tym nikt nie powiedzial
prosz9 Pafistwa, a dziwig sig temu, koszty zagospodarowania odpad6w. To jest najrvigkszy
koszl, bo wszyscy m6wiq: a jak Rokitno sig przednami zamknie to co my dalej uczyn[my? A
niech to Rokitno sig przed natni zanryka proszg Paristwa. Czy mamy wszyscy iutaj
SwiadomoSl, jakjestesmy na tej sali, 2e cena wzrosta na bramie. Tutaj slyszeliSmy,'ze jest
-regionie,
cena por6wnywalna z innymi zakladarrti zagospodarowania odpad6w w naszym
wzrosla do 390 zl. zatong. Ale proszg Pafstwa, to nie jest final podwyZek. Ta cena na lxamie,
te oplaty, kt6re zostaly mieszkaricom przeslane na t4 chwilg, idoskonale ztego zdaj4 sobie
w6jtowie okoliczni sprawg, ztego co czyniq, to nie uwzglgdniajq jeszcze I.AOO tys,, ttOre
Lublin, no niestety przyznam racjg Radnemu Gregorowiciowi, skuiecznie wyci4gnie'ztego
Zvnqzku.I kolejna rzecz, pamigtajmy,2e do kuzdej tony tych odpad6w nie jest naliczanaia
dziefi dzisiejszy amortyzacja. Obowi4zek, skladnik, kt6ry powinien bye niliczrury c1d dnia
oddania Zakladu. Proszg Paristwa od kilku lat tego nie naliczamy. Czy-Paistwo mySliicie, Ze
ten koszt rozplynie sig w powietrzu? On sig nie rozplynie w powietrzu. Radni wlaSnie, kt6rzy
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zajmuje sig rozliczaniem firm, doskonale zdaj4 sobie, Ze to, Ze zaniechano tego w 20lg
r.,
zaniechano w 2019 i 2017 r., powoduj e, 2e na dzieri dzisiejs zy mamy kumulacjg
tego kosztu.
On sig nie rozplywa w powietrzu.Proszg Paristwa, co istoin", rr*61"ie uwagg na to, co
powiedzial Radny Gregorowicz, bo to nam wszystkim otworzy oczy, wskiuno, ze,
nie
naliczono tego kosztu amortyzacji, on sig kumuluje, powinno bye 8O zl, wigc wiemy,
Ze
rozpisano tq amortyzacjg na przestrzeni 30 lat, 2e ten koszt'arnortyzacji powinien sig
zwr6cie . Uciekty nam juz 3 lata, zostalo 27. Nie naliczono w tym rck;u., za chwilg zostanie
2i
tak naprawdg lat. A z drugiej strony to, na co zwr6cil Radny Gregorowicz uwagq, proszg
Paristwa ci, kt6rzy tak dobrze zarzqdzali t4 instytucj
4, za ciwilg 6 tym nieco *iE..: t.z
powiem, Burmistrz.szumiec, kt6ry zNozyl podpis pod i4 u*o*,Q, proszg pa6stwa,
na co sig
zgodzil w tej umowie?_Przeczytajmy je uwa2nie. On sig zgodzil, ieby Sripotr4ca6
Lublinowi
wartoSci Zakladu za kaldy rok, w chwili, kiedy Zakl;d jeszcze nie powstal.
W 20t3 r.
pierwsze 5%o, w 2014 t. nastgpne 5%o w 2015 nastgpne 5io, w 2016 nastgpne
5yo, w 2017
nastgpne 5%o i w 2017 dopiero jest uruchomiony Zaldad. Na dzieri dzisiejszy
Lublin, gdyby
chcial rozwiqza| umowg z miastem Lubart6w i odzyskad nieruchomosd np. na cel prUftrry,
co jest zapisane w tej umowie, jest ju2 30o/o do przodu od 60 mln. zl. przeiiczmy
sobie, szybko
ile to jest 30%o od 60 mln. zl.? Tojest interes Zycia dla Lublina to, co podpisano i to co
zrealizowano, a koszt uderzy w nas wszystkich. Lublin sobie bardzo rryUt o imorty:zuje.
Za
20 lat skofczy, a my jeszc ze te l0 lat dluZej bySmy musieli amortyzow ic to przedsig.wiigcie.
Proszg Paristwa kolejna rzecz. Musimy zakupi(, oprogramowanie, pojemniki, proszg
lpanstwa
ja powiem w ten spos6b: 2lata temu zanim roipisano nowy przetarg na obslugg
systemu
pojemniki miala dostarcza6, wlaSnie firma, kt6ra wygrywala postgpow-anie przetargowe.
Jak
razqcy byl to koszt 2 lata temu dla f,rrmy, kt6ra dostarc zala te pojemniki?
A ierazzapytam sig
jak ru24cym koszem bgdzie to na przykJad dla PGK w Lubartowie?
Ta Gospodarka
lyaczej,
Komunalna teZ jest wolna, od korica tego roku nie ma Kamionki do obslugi ani
nie ma do
obslugi NiedZwiady. KtoS byt w PGK? KtoS widzial ile jest pojemnik6w? Ciy zdajemy
sobie
sprawq z tego, 2e tak naprawdg dla podmiotu, kt6ry jest wypos azony w takie
i
iojemnik.i robil
to 2 lata temu, bo wszystkie firmy, kt6re w tych postgpowaniactr startowaly
dostarczaly te
pojemniki, czy
jakiS ruzqcy koszt? Sp6jizmy-r6wnie2 na oScienne gminv. iam
mieszkaricy powiedzieli zupelnie coS innego, i to jest iozwi4zanie tez na przyt4id.
By:i moze
mieszkaricy powiedz,4: nie chcemy mie6 wigcej problem6w z pojemniki-i, bo
tamten byl
uszkodzony, jeden Smierdz4cy, s4siad ma zielony a ja chcialblrrn czerwony.
Byri moZe
mieszkaricy bgd4 chcieli kupi6 sami te pojemniki, ale nie uszczgsliwiajmy nikogo
na chwilg,
poniewaZ to musi byd przemySlane i zrobione w spos6b rozs4dny.
Natomiasi Gospodarka
Komunalna ztego, co wiem, a chcialbym Zeby Gospodarta Komunalna w Lubartowie
na tym
zatabiala, takQ iloSd pojemnik6w zabezpieczon1 na ten cel ma, tak samo ztesztqdo
altan
Smietnikowych. Kolejna rzecz proszg Paristwa - zapevtnil poziom recyklingu.
To jlst wazna
uwaga prosz9 Paristwa
zapewni| poziom recyklingu. ByliSmy wielokrotnie tutaj
informowani, malo tego Burmistrz Szumiec odczytywal lutaj iuti" ts*i adczenia,w6jt6w
z oSciennych gmin, wrQczplaczliwe oSwiadczenie
,,niL wystgpujci e ze Zwiqzku, bo my sobie
sami nie poradzimy". gYlo chyba przytoczonych 4 albo 5 iuti.t-os*i adczei,przypominam
to
sobie doskonale. Natomiast proszg Paristwa, jezeli chodzi o poziom recyklingu. poclpisano
umow9 ztym Lublinem, jedzie 80% Smieci. Jedzie 80% syfu. iedzie B0%Lzegilna,,g,;
tylko
nie bgdg tego dzisiaj m6wil, bo ja bylem w tym zakladzie. Ja wszedlem do tlch
magazynOw
i poczulem te smr6d, ten sw4d i zapytalem sig ,,Co to jest Panie Dyrektorze o tu- co to leZy
,y?^ z tymi odpadami. komunalnymi? co to jest?" ,,A to jest zywnos6, a to s4
pdpady
zielone." A tamto, co to jest?" A to jest popi6l. ,,A co slg oriele z tympopiolem,
ze jesit?,, ,,A
bo tak jest podpisana umowa z Lublinem.-Lublin ma prawo to przywozi6." proszg pafstwa,
my nie m6wmy o ZZO, o ZwiEzku Komunalnym, jako o czymS, co skutecznie mo2e
wyselekcjonowa6 popi6t. Ja w tym Zakladzie bylem
Radnym Wojciechem Osieckim.
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Kilkukrotnie bylem
sam. Proszg p6jSi na linie, kt6re przesylaj1 odpady. proszg r;pojrze6,
Jeg
w jakim one sQ stanie? Proszg zobaczyl, co sig dzieje? Proszg iig dopytad-pracownili1w,
czy
czasem nie bywa tak,
w
nocy Sci4gana jest linia, kt6ra, jest lini4, liOra transportqie odpai
.2e
na wyLsze kondygnacje i ta guma, kt6ra jest tam, przepraszam, to nie guma, to jest tivorzywo
sztvczne,jest po prostu szyte przez pracownik6w, bo tak s4 wyeksploatowane maszyny na
dzief dzisiejszy. Proszg zapylat innych pracownik6w,
ise^ olej nie jest tak
zagotowany o godz. 22:00, 2e nie da sig do maszyny przez godzing dojs6, zeby w og6le
dokona6 jakichkolwiek napraw? I kolejna rzecz, prosrg sig iapytal, ati"r"g, nie praluja
maszyny, kt6re kosaowaly grube miliony zlotych, a kt6re mialy dodatkowo zmnielvzae
itoSe
odpad6w w postaci RDF i dlaczego one tego RDF-u nie tn4? Bo co w tym jest? Bo w tym jest
popi6l. Bo podpisano proszg Paristwa umowy z Lublinem, kt6." po*odrrial 2e En ZZo
nawet
jak podniesie oplaty, i to m6wig z calE odpowiedzialnoSci4, nawet jezeiwzroSnie
na bramie
cena do 450 zl, to jeszcze n,: bgdt pokryte pelne koszty segregacjiodpadu lubelskielgo g0%
.
odpad6w z Lublina, 5Yo ze Swidnika i z Kamionki, bo onir6wniez iie majqwydzi-.lor"go
popiolu tak jak jest to w Lubartowie. Poniewu2proszg Paristwa, koszty zuzyciatych
maszln
i mam tutaj wyliczenia Pana Dyrektora z ZZO-, to tizeba by bylo jisr"ri doda6 33 z\. do
kuzdej tony Smieci z Lublina, Zeby w og6le mo2na bylo m6wie o potryciu dopiero koszt6w,
wigc rozmawiamy o cenie na bramie na poziomie 485, 4gO zl. irrorrg parisiwa, bridzie to
najwyhsza cena w regionie, jezeli tylko wylqcznie ci ludzie uchwalE oplaty, zdby
one
pokryly tylko wyNqcznie koszt. teraz mohna powiedzie6 ,,Co ten Tomasiaft opowiada,
przeciez do tej pory oplaty byly bardzo atrakcyjne dla wszystkich mieszkaric6w
Lubartowa?
Przecie2my przezte wszystkie lata mieliSmy niskie oplaty. Tylko proszg paristwa, o czym
sig
nie m6wi mieszkaricom? UslyszeliSmy, ze zostal ,oiliciony'VAt. UslyszeliSmy, 2e Lublin
wyst4pil o 1.800 tys. ale uslyszmy jeszczejednq rzecz. Lubart6w r6wniez sobie iozliozylten
VAT. JeZeli Lublin odzyskuje tylko 1.800 tys. to zdajemy sobie spraw Ze rczliczenie VAT-u
E,
wynosilo grubo polad 10 mln. zl.Tylko, co proszg Paristwa zrobiono? Okreslano nrierealn4
cenq na bramie, 80% odpad6w jechalo ponizej koszt6w. Jedzie ponad 80% odpad6w ponizej
koszt6w, a proszq Paristwa niedobory pokrywamy przejadaj4c to co udalo sig uiyskai.
i co sii
stalo w 2017r.? Brzuszek zostaljuz napelniony, pizej.aU,i-y to co odlozylismy,
trzel>ateraz
siggn4i do kieszeni mieszkaric6w. Cena dzisiaj
;est otresiona nierealna, cena dzisiaj nie
odzwierciedla tych koszt6w i w tych 18 zl.
iesi tiz to, Le Lublin przywozi, g0% otlpad6w
ptzyjeildLa poniZej koszt6w, a ktoS te koszty musi pokryd. A kto maobowiqzektekoszty
pokry6? Zwiqzek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowikiej. Mieszkancy Lubartowa
dzisiaj dL
tego interesu dokladaj4. Kolejna rzecz proszg Paristwa - iapewnil porio- recyklingu. proszg
Paristwa to siggnijmy do tej ustawy, o kt6rej byliSmy informowani, L" usiarva jesi
niebezpieczna. Nie proszg Patistwa, ustawa aU tatilgo miasta jak Lubart6w jest
ustaw4
dobr4. Jest ustawE lepszq. Pamigtajmy,2e to co zostalo Lawieszoni,poniewa2
bant sig efektu
negatyvrnego przed
to to jest juL ucrynione. W Lubartowie ludzie juz d,ckonali
-wyborami,
selekcji odpad6w. Mamy
wyselekcjonowan4 takqiloSd odpad6w, jaka r6wni ezLgdzie: szla z
now4 ustaw4. Ale druga rzecz jest o wiele istotniejsza. Proszg pamigtai, ze ta
mala, byLa
ustawa, pozwala na preselekcjg. Ona wprost m6wi. BEdzie dozwolona preselekcja
igizie
dozwolona sprzedtz tego odpadu, je2eli takiej preselekcii dokona okreslona instytgcja
na
etapie zebtania odpad6w. Wigc kazdy kto zbierze czysty odpad bgdzie m6gl
d,okonai
preselekcji i zby6, to co bgdzie do zbycia . zanimto trafi Oo;afcie.;folwiek innej jedirostki.
By6
moZe bgdzie to r6wniez mo2liwe w przypadku domk6w jednorodzinnych
i zilO,ale budynki
wielorodzinne sq przygotowane do tej preselekcji. S4 kupowane odpowiednie
altany, kt6re
pozwol4 na skontrolowanie odpowiednie wydzielenie tego odpadu
bgdzie mo2liwoS6
ograniczenia tych koszt6w, tylko musimy sami tego chcL6. Ale mozemy to
zrobi6 na
poziomie miasta Lubart6w, a nie na poziomie Zgroiadzenia Zwi4zkl
Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej. Natomiast, je2eli juz m6wimy o regulaminie, bo tutaj r6wnl
eL byly
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przytyki do tego regulaminu ZKGZL, to my r6wnie2 wiemy co w tym regulaminie trzeba
poprawi6, bo te poprawki przedkadaliSmy. Proszg Paristwa malo kto sobie drisi aj zdaje
sprawg, 2e dla ptzykladu, co ja uwazam, 2e jest karygodne i by6 moae naruhg sig niekt6rym
mieszkaricom budynk6w jednorodzinnych, ale niestety tak skonstruowano regulamin, zreiztq
nie tylko jednorodzinnych ale r6wnie2 domk6w jednorodzinnych, tak skonstuowano
regulamin, 2e pozwala sig proszg Paristwa, mamy wyselekcjonowane w tym regulamirnie dwie
grupy z obszwu zarrieszkalego z obszaru niezamieszkalego. Za obszw niezamieszkaly
uznaje sig firmy. Proszg Paristwa jak ktoS ma deklaracjg zlohonqjako zamie szkaly, trc proszQ
Paristwa juz nie musi mie6 jako firma. I co sig dzieje na osiedlu Garbarskim? Na osiedlu
Garbarskim mamy takiego mieszkarica, jako SM w Lubartowie, kt6ry zajmu.ie lokal
zamieszkaly, a obsluguje nie bgdg m6wil co, Zeby tych danych osobowych iie zdradza1,
w kazdym bqdL razie prowadzi dzialalnoSi. I kazdego tygodnia, po tym jak zakoriczy swoj4
dzialalnoS6, laduje nam olbrzymie torby z odpadanri ze swojej- dzi.alalnoftci gospc,iarcrel.
InterweniowaliSmy i co? I pstro. Jest w obszarze zarieszkalym nie moZna go obci4zy6, jak;
firmy za to, 2e prowadzi tq dzialalnoS6. Tak jest skonstruowany regulamin. Malo tegt, drugi
przypadek. Firma wynajmuje w Lubartowie, juZ nie bgdg m6wil gdzie,lokal a zarejestrowaria
jest we Wroclawiu. Przyjechata, poszla do Zwiqzku Komunalnego, zlolyl.a oSwiadcz;enie, ze
ona jest zarejestrowana we Wroclawiu, ona tu nie produkuje odpad6w. I co? I pstro. Jest
zwolniona z odpad6w. Proszg Paristwa i na takie patologie my sig godziliSmy, i proszg
Paristwa jak sig na takie patologie godziliSmy to sig nie dziwmy dzisiq,Ze te koszty tak
wystrzeliwuj4. Ale zwr66my te2 uwagg na drug4 rzecz, Ze jeaeli my, jako radni ten system
uszczelnimy, to znajd4 sig dodatkowe Srodki, 2eby r6wniel obnily,S kbszty funkcjorrowania
systemu, tylko te Smieci trzeba bgdzie naprawdg rozs4dnie policzyd. Proszg Paristw,a, je1eli
chodzi o zwigkszenie koszt6w sprawozdawczolci w PSZOK-ach Ze w og6le Z:l,iiqzek
prowadzi PSZOK-i. Proszg Pafistwa, no najlepszym przykladem jak Zwiqzek pnowadzi
PSZOK w Lubartowie tj. fakt kto prowadziten PSZOK w Lubartowie, na jakiej podstawie
i co sig wydarzylo? Przecie? na PSZOK w Lubartowie zostal ogloszony prietarg, y6rgral go
PGK. To PGK prowadzi PSZOK w Lubartowie i robi t4 spiawozdawczoSi do i:*iqri"
Komunalnego. Przeciez to samo wystarczy przejql i jego bez problemtt zloZy(, do LlrM. Nie
ubierajmy problemu w problem, kt6rego nie ma. Proszg Pariitwa, to wrtna rzecz. Optaty
w Lisowie. Mieszkancy placq mniej nilw Lubartowie. I tak proszg Paristwa placili, iylkl
teraz idq te oplaty o 800% w tej gminie akurat w Gminie Lubart6w. Natomiast tutaj r:6wniez
zwt66my uwag9 na jeszczejedn4 rzecz. Czy oplaty w og6le musialy zdroae|? Czy w Gminie
Lubart6w, czy w Miescie Lubart6w, musialy zdrolet oplaty co wyScie robili panie
Tomasiak, Panie Osiecki, Panie Wr6blewski, Panie PaSnik
tym Zgromalzeniu?
RozsiedliScie sig na tych fotelach, zarliScie paluszki, piliScie wodg i dtubaliScie w norsi. O tu
moja 2ona by sig wSciekla jakby to uslyszala, bo ona strasznie nie lubi jak ktokolwiek dlubie
w nosie. Natomiast proszg Pafstwa, do czego zmierzam? Zmierzarrdotego, proszg l,afstwa
proszq uzmyslowid sobie jedn4 rzecz, 2e naliczenie samych koszt6w amortyzaclt rsamych
koszt6w anortyzacji, sluchajcie uwa2nie radni, kt6rzy uwuhacie, ze wszystko w Zwiqzkl
dzieje sig dobrze i wlaSciwie, tj. 3,700 mln. 21.3,7 mln. zl. Tojest proszg p-anstwa naliczenie
koszt6w faktycznych w przypadku 20o/o Smieci naszych, ale gO% Smieci z zewnqtrz. Tylko,
co sig dzieje? Dzieje sig taka sytuacja, 2e 700 tys. bytoby przypisywane mieszkaricom gmirr,
ta anortyzacja, Smieciom z tych 20oh, -natomiast 3 mln. zl. proszE Paristwa tj. strumieri
got6wki, kt6ry poplynqlby z Lublina, ze Swidnika i z Kamionki i z Nildzwiaay tiz.A proszg
Patistwa, a ile brakowalo ?:eby nie podwyhszyc oplat w Lubartowie, w Gminie Lubart-6w, w
Gminie Serniki, w Gminie Ostr6wek i w Ostrowie Lubelskim? Mam nadziejE,Ze ogl4daj4 nas
dzisiaj mieszkaricy tamtych tez gmin, bo trzeba w koricu powiedziei piawdg. b.ako*afo
prosz9 Paristwa 2,5 mln. zl. w systemie. Nawet jak bySmy pokryli pelne loszty braksjqce
to
0,5 mln. bySmy byli do przodu, jezeli te kwoty zostalyby zorgariiowane. Ale co zrcr,biono?
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Burmistrzowi PaSnikowi, kiedy przedlo2yl takq propozycjg na Zarzydzie, powiem wprost,
gminy pokazaly Srodkowy palec. Zachowaly sig jak prawdziwy Ameiykanin jestes
3eaen.
JuZ nie bgdg tego palca pokazywal, a nas jest 4 pozostalych. Niech kuzdy sobie cloiowie,
kt6ry to palec zostal pokazany Panu Burmistrzowi PaSnikowi? Na pewno nie tln (ty
PrzewodniczEcy Rady pokazuje kciuk.) Nie zrobiono tego proszg pafstwa, bo iiE
wystraszono odpad6w z Lublina. Odpadu zLublina, kt6ry zrobil to, co powiedziale. prred
chwil4. Ale proszg Panstwa, w tym momencie mam jeszcze jedn4 informacj,p, kt6r4
uzyskalem w dniu wczorajszym i dzisiejszym i zebralem dokumenty, jeZeli my mySiimy, ze
pozostanie w Zwiqzku Komunalnym,2e utrzymywanie tego zaldadu,Ze pozwolenie na io co
jest dzisiaj realizowane spowoduje, ze Smieci za chwilg faktycznie tak jak nam
obiecywano,
,
bo ja slyszalem, jak to brzmialo na osiedlu Kopernika ,,za chwilg
tytto
uruchtmimy
.;at
Zwiqzek Smieci staniej4, bgdzie eldorado", w kampanii tez wyborczej. Ja rozumi.-, .L
m6wiliSmy ffiY, ul" jezeli ja slyszalem od Burmistrza nodziackiego ,,dzigld temu
strumieniowi Smieci zLublina to Smieci za chwilg staniejq. To bgdzie wynik tego, co jest
-Szumiec,
realizowane". PrzecieZ Burmistrz Bodziacki, szczeg6lnie Wiceburmistrz
czlonek
Zarzqdu', doskonale wiedzieli co sig dzieje w Zgromadzeniu. Z tego, co m6wiq. dzisiaj
pracownicy, mieli pelne raportowanie i ktoS tutaj musi faktycznie klama6: albo pracownicy,
albo ci, kt6rzy m6wiE, 2e tego pelnego raportowania nie widzieli. Zdawali sobie sprau,g .o ,ig
dzieje. I proszg Pafstwa najlepszym przykladem na to jak jest zarlnigty ten- zaklad jesi
ci4gnik ,,Kubot", kt6ry zostal dostarczony do Techmlek-u, tu pod Lubarto*.rn, zeby, zostala
dokonana w nim naprawa gwarancyjna. proszg paristwa, ci4gnik ,,Kubot,, to nie jest
kryptoreklam4, m6wi4 tylko po to 2ebySmy sobie zdawali sprawg, Ze to nie jest urzldzeirie,
kt6re jest jakes nie wiadomo jakA chihszczyzn4, jest niemarkowym urzqdzeniem, kt6ne moze
sig szybko zepsu6. Co sig stalo, na etapie, kiedy urzqdzenie wyjechalo z zakladui pcrjechalo
na gwarancjg? Proszg Pafstwa, odm6wiono gwarancji. Wskazano, ze -tzrk jest
wyeksploatowane to urzqdzenie,2e podmiot odmawia napraw pogwarancyjnych. I tak samo
sE wyeksploatowane te maszyny, w zwi4zku z czym? Aw zwiqzku z tym piorrg pafstwa,
2e
po tych maszynach, kt6re mialy byi najnowoczeSniejszym'zakladem, nie jedzie 15 cm
odpadu, kt6ry da sig wyselekcionowad. Jedzie 0,5 m odpad,bo proszg Paristwa tenZakladnie
jest w stanie nawet przerobid tego co przyjeldza, a priryjezdai straszny gn6j z
tego l,ublina.
Nie jest ten Zaklad w stanie tego przerobi6. Sq blgdyw dokumentacji teci'nicznej,lezszkoda,
2e nikt tego nie podnosi, podpisano umowg na 37 tys. ton, podrrur kiedy ten Zaklai
maksymalnie pracuj4c na 100% obci4zeniu, na l00o/o sprawnoSci urzqdzen, powinien
zagospodarowad 32 tys. ton. Proszg Pafstwa to jest tak. Ten c14gnik,,Kubot" jest tego
bardzo
dobrym przykladem. To jest tak jak bySmy kupili auto, wsiedli do t.go auta, kt6re ma mie6
5 os6b, nie w 5 a w 10 os6b, wcisngli gaz do dechy i jechali caly czaJna wysokich obrotach.
Proszg Paristwa daleko bySmy nie dojechali. Wiemy, Ze zatarlibySmy silnik i r6wnieZ
wiedzielibyfimy, 2e cale podwozie byloby zniszczone, nawet by nie--oglo ulega6 pewlym
naprawom Kolejna rzecz proszg Pafstwa, gdzie zawieziemy Smiici, z; tutaj jest
niebezpieczetistwo. PrzecieL, iezeli bgdziemy mieli ochotE wozi6 do tego iZO * R,rlitnie,
jezeli ktoS tam w koricu p6jdzie po rozum do glowy, i napiawdg
te kosztly policzy, i pptnie te
koszty, i zrealizuje to w spos6b odmienny, jul nie bgdg m6wii w jaki spos6b, bo nie
o tym
mowa, to mozna powiedzie6 tak - ale proszg Paristwa, my nie jesteSmyzwiqzani z nLim. To
Urz}d Marszalkowski, to lJrzqd Marszalkowski wskazuie instalacjg,- do ki6rej te Smieci
moZemy wozi(,. I to lJrzqd Marszalkowski narzuca temupodmiotowi, 2e nasze Smieci ma
przyjq6. I to my w lJrzgdzie Marszalkowskim, zresztq my mamy 4 zastgpcze
-ieszcze
instalacje gdzie mo2emy jeszcze na szczgscie ten odpad zawiedi i tam ceny ,q, rr"r"gj;nie za
chwilg bgd4 jeszcze bardziej konkurencyjne. I proizg Paristwa, tam nie ma'takiej-s;gtuacji,
dlaczego tamte podmioty, zapytajcie sig, zresztq, nie bgdg ubiegal, pewnie Wojciech ilri.&i
powie, gdzie wydzwanial, jakie uzyskal odpowiedzi i diaczego i L.rUtiru Smieci nie mc,g4
by6
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I kolejnarzecz, ile sig zarobi, ile sig straci? To padlo waane pytanie - ile sig
zatobi, ile sig straci? Proszg Paristwa, ja czgsto slyszalem ztesztq to jest taka klasyczna

przYwiezione.

wypowiedZ, nie bgdg prrytaczal nazwiska tego w6jta, kt6ry powi edzi-altak: wiesz co Jacek,.la
to jestem w tym Zwi4zku dlatego, 2e taknaprawdg to wiesz, u mnie mieszkaricy nie clo korica
s4 Swiadomi, co to jest ten Zwiqzek. Przychodzq zawiadomienia nawet niepodpisan e przeze
tylko podpisuje jakil Zwiqzek i podwyZsza im oplaty i ja za to nie odpo*iadu*. Otu
mnie jest to wymarzona sytuacja ". On sig boi odpowiedzialnoSci. Ci radni tez sig boj4 tej
odpowiedzialnoSci, i.by6 m92e dzisiaj niekt6rzy radnitez sig boj4 odpowiedziatnoS,:i. ia tej
odpowiedzialnoSci sig nie bojg, bo widzg gdzie s4 koszty-prr"luo"rone w samyrn Burze
ZwiEzku. W samych koszach, kt6re s4 kosztami poSrednimi, tt6rymi jestesmy obci4rzani i na
koszty proszg Paristwa, jako Radni, jako Burmistrz bgdziemy iO*"i"2 mieli wptyw.
19
Kolejna tzecz bardzo istotna. Tu juZ przechodzg do wypowiedzi Radnego Polichttftizika,
kt6ry powiedzial - ..co to s4 te udzialy? Proszg Paristwa, jest ustawa o samorz4dzie gr:ninnym,
a dokladnie art. 67 $ 2 pkt 6, kt6ry m6wi wprost jak takie wyjScie ze Zwiqzkupowinno bye
tozliczone, a statut to r6wnie2 doprecyzowuje. No siggnijmy do zapis6w, bo wiecie
Paristwo, dzisiaj, kiedy mamy opuSci6 Zwi4zek i maj4 nam odda6 30 mln. zl. to my nie
wiemy, czym s4 udzialy prosz? Paristwa. Natomiast w ihwili, kiedy Miastu Lubart6rr,, kazano
doplacad do budowy ZZO, i wyliczono te 47 %o,to wszyscy Radni wiedzieli co to jest, To jest
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troszkg powiedzialbym zdumiewaj4ce,

bo tamto rozliczeniq kiedy sig rpuaAij-y

w proporcji do tych udzial6w,kt6re zachwile przeczytam. sq tym samym klr"r.- roz:"liczane.
Statut ZKGZL $ 27 ust. I ,, Na poczet konkretnych inwestycji uczestnicy wrloszq udzial w
wysokoSci i terminie ustalonym przez Zgromadzenie, w wysokofui proporcjonalnej d,c liczby
mieszkarlc6w, uczestnikow Zwi1zku wg danych na koniec roku poirz.dt i"go". Wigc proszg
Paflstwa' nasze udzialy jako Miasta Lubart6w
21,5 tys. mieszkan-c6w, wyliczajac
z pozostalej proporcji tj. 47 by| mole 50%o udrzial6w. I terasz proszQ Pafstwa, pada kotejne
pytanie. Proszg Paristwa, co wy chcecie rozliczal? Co to
o96l"
UyeZ Na to odpowiada
dla odmiany $ 35 ust' 3 tego samego statutu. No przecl ez marny jak w6l napisane
,,W ptzypadku wystqpienia uczestnika lub wyklu"reniu uczestnika ze Zwiqzku, 2arzqd,
dokona w terminie do 60 dni od dnia wyst4pienia lub wykluczenia, rozliczenia maj4tko*.go
uczestnika Zwiqzku". Maj4tkowego, to przecielja nie wiem, czy to trzebatttmaciy:t.
Chyba
kazdy z nas rozumie, 2e jest maj4tek, sq budowre, sQ maszyny, sq komputery, te z
tym
oprogramowaniem. To sig wszystko wylicza, to jest wartoSd i proporcj4 t4, o ttOre.l wczegnie.l
powiedzialem, to jest wyliczane. Prosilbym, ale jeszcze mato tego
irioJ,iE pansiwa, p.orr[
zwtocil uwag9, 2e ten sam statut m6wi, 2e Zwiqzek ma w opur.i, o powyzsz e rozlczenii,
Zgtomadzenie ustala termin i spos6b splaty uczestnika. Splata mo1e Uye aotonana ratami
w
okresie do 3 lat. Wigc proszg Paristwa zal62my,2e albo to jest 30 mln., by6 moze, aby6
mo1e
25,na3lata, na 3 r6wne raty, mo2emy Zwiqzkowi ukazuj4c rtasze naprawdg dobre serce
rozloZy(, to. Ale oni sq zobowi4zarti, Zeby sig z tego rozliczyd. malo tego, ney jako
czlonkowie Zgromadzenia jeszcze, bo do korica roku jeszcze jestlSmy, mamy przygotowane
juz projekty uchwal, k!g1. przedlo|ymy zar6wno, my6lg, 2e pan Burmistiz- nJ Zarzqdzie
najpierw, potem my na Walnym Zgromadzeniu. I p.osig Paristwa, inaczej niz NiedZrn,iada
to
uczynimy, bo NiedZwiada przespala swoje sprawy, ali co mnie obchodzi NiedZwiada, ja
odpowiadam za Gming Miasto Lubart6w. Proszg Paristwa, jezeli chodzi o tenZZO to
tutaj
musz9 pewien kamyczek dorzucid do wypowiedzi Radnego Kusyka, poniewa2, niestety ja
powiem w ten spos6b, ostrzegaliSmy o tym co sig wydarzy, przestrzegalismy o
tym
,ig
nam za chwilg szykuje. Pamigtajcie Paristwo, 2e w chwili, kiedy cale m]asta popudlo .w"o
jaki5
hura optymizm, kiedy miala byi budowana sortownia w Roiitnie, bylem i4-osob4,
kt6.a
uwazajcie.
Zr.esztq
ja,
nie
juz
tylko
bo
wtedy
nawiqzalem
kontakt z Wojc:lechem
l6rvila
Osieckim, kt6ry r6wnie2, zreszt1 odwiedzaliSmy wiele innych sortowni gdzie nam wyraZnie
wskazywano gdzie popelniamy te blgdy przy budowie tego zakladu. Vfy o tym m6wiliSmy,
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my wsktlzywaliSmy na nierealne iloSci odpad6w. My m6wiliSmy, Ze nie wolno przyjq1
odpad6w z Lublina w tak du2ej iloSci. Kiedy by nam sig oplacalo przyj1l odpad z fLuUtinaZ
Kiedy ptzyjechalby to odpad wyselekcjonowany, tak jak jest w Lubartowie: ocldzielnie
popi6l, oddzielnie komunalne, oddzielnie papier, oddzielnie metal i plastik, oddzielnie szklo.
Ale proszg Paristwa, tam przyjehdzabajzel. Chodzi o oddzielnie jeizcze, o odpady zielone.
Tam ptzyjeZdZa syf, i nie bojg sig tego slowa powiedzie6 , Ze to przyjeZd4a syf.1 tutai proszg
Pafstwa, no my te umowy, kt6re zostaly podpisane, a s4 trudne do rozwiqzaniazlublinim, to
jest nasz kamieri u szyi. Ale proszg Pafstwa, jezeli m6wimy o kolejnych rueczach.
no to ja
z przykroSci4 muszg powiedzie6, poniewaZ, mohe powiem coS na pocieszeni e teraz dla
mieszkanc6w Lubartowa, poniewa? my, jako Zuz4d SM otrzymaii5my zawiadomienie
w pi4tek i w poniedzialek, za pig(, dwunasta jak zwykle przyslane, ,otiuly rozesilane do
mieszkaric6w zawiadomienia z nowymi oplatami, a mieszkancy w domkach dostali
indywidualnie od Zwi4zku Widzicie i za, a to jest wthna rzecz, przepraszam. zapomnialem
o tym powiedziei. Proszg Paflstwa, to jest najlepszy przyklad., ao SU prryri*o jedno
zawiadomienie na oplatg kaZdego miesi4ca, a do -domk6w wyslano [itt, tysigcy
zawiadomiefi, do gmin wyslano kilka tysigcy zawiadomi en. I teraz zwr6dmy uwagg ;o ;ig
wydarzylo w tym sektorze pi4tym. W sektorze pi4tym, jakie koszty w tym rot prr;ypisano,
" wsp6lnot,
kt6re s4 aktualnie? Proszg Paristwa, w calym sektorze pi4tym: * SM, tittunastu
drugiej SM, w sumie wplywa 50 faktur, i przypisano i74 tys.. zebyte 50 faktur ,,trli"ryi

temu sektorowi. Gmina Lubarl6w 3,5 tys. faktur, wplywa 190 tys. roizg paristwa, przypisano
koszt6w. 56 zl. tozliczeriejednej deklaracji w Gminie Lubart6w 2600 w sektorze nr 5. proszg
Paflstwa, kiedy podnieSliSmy ten argument to w6jt Piecak powiedzial, Ze on nie bgdzie
pokrywal koszt6w za mieszkanc6w Lubartowa. On sig nie zgadza, Zeby u niego byla wy1sza

stawka. On tak naprawdg powiedzial, 2e nie zaplaci za swojq ainarac.lg.

i"rr"r" ,*

podkreSlam: nie ma tych wszystkich koszt6w, kt6rych wczesniej wymienilem, a k<lszt jest
przypisany. Wiecie ile wzi$ Zwiqzek na przestrzeni od 2013 do dzisiaj z tego sektora, wiicej
niz powinien, 1 mln. zl. Milion zlotych wzigto sobie koszt 6w, Zeby utiymal,, ale utrz),ma6 cJ
proszq Paristwa? No mamy proszg Paristwa dokladne informacje, kto iam jest utrzymywany
w tym Zgromadzeniu. Radny Gregorowi cz powiedzial, ze moze ktos go wywola, a.;a
Ugag
"iL opOi
wywolywal, ja powieT surn. Proszg Pafstwa, zebySmy mieli Swiado-os6, gdziljest
i kto czego nie chce robi6, bo ja uslys zalemr6wniez od jednego z pracownik6w
,,przec iez my
jesteSmy mieszkaricami Lubartowy. Co ty Jacek, ty chcesz ,ai poi*ulniad
w tym Zwiqzku?,;.
Ja powiedzialem ,,Sluchaj, nie bgdg m6wil kto, na pewno
ieziti macie tutaj pracowa6 to nie
macie wpompowad tych koszt6w". Ale proszg Paristwa, kto tam pracuje? No to jest wla6nie
patrzenie na te koszy. Pan Marian Olesiejuk byly dyrektor ZZO, w.ri5ri".l calego
ZKGZL,
ptzechodzi na emeryturg. Przechodzi na emeryturg, zal6hmy,2e w lipcu, "u p.orrg paristwa
Zarzqd tego Zwiqzku szybko przygotowuj e zmiany w schemacie organizacyjnym po. co?
A
no po to, 2e tworzy sig nowe stanowisko dla pana dyrektora, kt6ry juz dyrektorem n1e
bgdzie,
zajmie sig teraz doradztwem w tym ZZO. proszg Paristwa, jlat"go dnia odchc>dzi na
emeryturg na drugi dziefi, mimo, 2e jest powolywany nowy dyrektor, on znajduje
zatrudnienie. Ale proszg Pafstwa, to jest jeszcze druga rzecz, bo iwr66my na to uwagg,
ten
sam dyrektor w ostatnich wyborach samorz4dolvych startuje z Komitetu
,,Wsp6lnota
Lubartowska", w wyborach samorzqdowych, pierwsza z os6b. Druga proszg paristwa osoba,
Pani Ewa Badyoczek-Brzyska zostaje dyrektorem tego ZKGiL,- staruje
wy,borach
z rarnienia Komitetu ,,Wsp6lnota Lubartowska". Kolej na rzecz Pani MI ona akurat nie
startowala, ale pamigtamy Swigtej pamigci Radnego J i pamigtamy z kim sig zwiqzal i jakie
wydarzenia nast4pily ylniej
,,Wsp6lnota Lubartowska". irrorig paristwa kolejna ir""r,
jezeli spojrzymy na kolejne powi4zania no to zwr6cimy uwagg na
Pana RM, kt6ry statowai
w wyborach samorz4dowych, ale zastan6wmy sig co sig tuydarzylo i
on mo:Ze by6
powi4zany w og6le ze Zwiqzkiem? Ano proszg Paristwa t f-irA io jesi.lego zona. Wymienitem
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kilka os6b, os6b, kt6re generuj4 nam koszty. Te osoby wszystkie, no wywodzq

sig,

z okreSlonej sity politycznej,wszystkie zresztqz jednej. Ale sp6jrzmy, co sig dziejeu,Gminie
Lubart6w, no bo ta gmina tez sig przeciwstawiala zmniejszeniu zatrudnienia, i ta gtnina teL

m6wila ,,nie, nie, nie, nie, nie, nie r6bmy tego" No proszg paristwa, kto jest eleltrykiem,
ztesdE zaloZyl zwiqzki zawodowe, kiedyS taki elektryk w Polsce byl, kt6ry zatoZyt zwiqzki
zawodowe. Skoriczylo sig to rozwaleniem poprzedniego systemu. By6 mo2e w t1,m ZZO
r6wniez ten elektryk doprowadzi do rozwalenia tego systemu, ale to jest przectiez Pan
o nazwisku K. Czy to jest przypadek, 2e w6jt gminy Kopy56 r6wnie2 ma to samo nazwisko?
Nie proszg Paristwa, to nie przypadek. No i kolej na rzecz proszg Paristwa, JT ,z dziaht
mechanicznego przetwarzania odpad6w, ztego dzialu, z kt6rego ten ci4gnik tam pojrochal do
naprawy, no to przecie2 wiemy, 2e jeden jest z w6jtem powiqzany drugi z Z-cqW6jttr Gminy
Lubart6w. Proszg Paristwa, tak wyglqda tam zatrudnienie. Szkoda, Ze Pan Burmiistrz nie
powiedzial jeszcze o jednej rzeczy, bo ja przeczytalem ten protok6l. Natomiasl; proszg
Paristwa, pamigtajmy jeszcze o jednej rzeczy, no w tym roku wiedzieliSmy ju2, ie jesi
sytuacja podbramkowa. WiedzieliSmy, 2e jest 2le, Zejest dno. Wyszlo wszystko na jaw, no
i proszg Pafstwa, okazuje sig, 2e odbywa sig Zarzyd. na ten Zarzyd idzil Pan Burmistrz
PaSnik, na ten Zarzqd przychodzi w6jt Gminy Serniki i sig drze na naszego Burmistrza
,,Dlaczego Pan nie zatrudnil naszej mieszkanki gminy Serniki na stanowisku ds. prromocji
edukacji ekologicznej? Panie w6jcie, odpowiada Burmistrz, przeciez widzi nan, ze
iest
sytuacja zla,2e 1,800 mln. jesteSmy w plecy, 2e trzeba podnosi6.. A co mnie to ob,chodzi?
Ona 3 umowg by dostala na czas nieokreslony. No wlaSnie, odpowiada Burmistrz lpaSnik.,,
Ale malo tego, potem rozmawiam z Burmistrzem PaSnikiem, po tym jak przeczytalem ten
protok6l. i pytam sig: Panie Burmistrzu, co sig takiego wydarzylo? Zapyalempani4 Dyrektor
Badyoczek, czy tym zakresem inni pracownicy mog4 sig zajq6? Odpowiedziia, ze tai<, wigc
raqonalizacja wydatk6w powinna skupia6 sig na tym,2e powiruriSmy te kosZy ciq6, anie je
zwigkszal. Proszg Paristwa nie podajg tych nazwisk po to, Zeby zemsci6 sig na kimS, 2eby
zaszkodzil, ja chcg uzmyslowii nam jednq rzecz. Proszg Pafstwa, tam jest przyzwyczajenil
do etat6w. Tam jest przyzwyczajenie do tego, zeutworzono coS i tam jesi
-..h*irn ...,Ni",
to s4 nasze parury i wara wam z Lubartowa od reformowania czegokolwiek. Wy to rno2ecie
ewentualnie nasze koszty jeszcze pokryi." I proszg Paflstwa, jeheli chodzi o takq puentg tego
wystqpienia, a ptzepraszarn jeszcze nie puentg. Wiem, Ze niekt6rzy ju| maj4 dosyO 1nojq
wypowiedzi, ale mam nadziejg, 2e m6wilem kolorowo i zainteresowalem wiete osOU,
natomiast proponujg proszg Paristwa przeczylat jeszczejedn4 rzecz, kt6ra no ja przyz;aam sig
szczerze, 2e pamigtalem to z kampanii wyborczej, ale przyznam sig szczerze, 2e kiedy
przeczylalem to dzisiaj to mi sig oczy jeszcze bardziej otworzyly. To jest proszg paflstwa
,,gospodarowanie odpadami" problem i rozwiqzania zar6wno na skalg tra.lu.lat i Lubartowa,
gdzie Pan wiceburmistrz Szumiec podczas kampanii wyborczej przekonywal nas jak ten
system ma wygl4da6, i to niech bgdzie puenta tego, co dzisiaj powiedzialem. Przytoc:ig kilka
cytat6w pana Burmistrza o ZZO: to podwdjna korzyit dla gmin Zwiqzku, nie ponoszq ittrafi
inwestycyjnej, majq ZZO a do tego zapewniony jest strumiefi odpadu, czyli co|'z: czymi
wiglrszoit instalacii na terenie Polski ma problem. Ja dzigkujg ,i te, strumieri z Lubiina,
naprawdg dzigkujg, zaten strumieri Panie Burmistrzu a m6wig to zironiq,poniewa2 m:y1lg, Ze
za to dzigkuj4 mieszkaricy Lubartowa, kt6rzy dzisiaj maj4 podwyzkg oplat. AIL dalej
czytany: Zwiqzek
:tary sig, aby mieszkaricy ponosili jak najmniejsze koszty
zagospodarowania odpadami. Jest efekt tych starari: 13 zl. w blokach Ig ,1. w domkach
,
jednorodzinnych. W chwili, kiedy byly te slowa wypowiadane na biurku, tak nas
zapewniali
pracownicy zwiryku, na biurku u Burmistrza Bodziackiego,lezaly nowe stawki zi odpady
i o tym wiedzial Zarzqd,bo to Zarzqd r6wniez te koszty analizowi, czyli Burmistrz Szumiec
r6wnieZ wiedzial. ,,Proszg Pafistw'a w tym przypadku trzeba sobie'jasno powiedz:iet,2e
naszym sukcesem iest zatrzymanie tempa wzrostu oplat i zlagodzenie iih wysiko^fcl. " Brawo,
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naprawdq jest to idealne uzasadnienie do tych wszystkich pism, kt6re poszly do mieszkanc6w
Lubartowa. ,,Wszedl te| we wsp1lpracA Zwiqzek z miastem Lublin, hire wptacilo do budzetu
Zwiqzku l0 mln. zl oraz dostarcza Smieci, placqc za kazda tong odpad1w zigospodaro,wanlch
w Zakladzie w W6lce Rokickiej. " To, co to jest ten niedob6r? To, co to jest iiua*i" rvlasnlgo
ogona? To, co to byty za stawki'? Kto placil za zagospodarowanie tych odpad6r1l! Bo
Ja

m6wig z calq odpowiedzialnoSci4 na pewno nie Lublin. Malo tego, pokusilemL sig, ja
rozmawialem z wiceprezydentem Lublina, kt6remu powiedzialem: Panie Prezydencil,
Wiceprezydencie przecie? wy5cie wozili do nas Smieci poni2ej koszt6w. A Wicepiezyd,ent
1n6wi, Smiej4c sig mi w oczy, powiedzial: Panie kochany, dostalem kalkulacjg,-closialem
fakturg, zaplacilem. Co ja Panu jestem winien? Mial racjg, bo to, co nierealnie mu-prz,ekazano
i zestawiono w fakturze zostalo teL zrealizowane. Ale proszg Paristwa, ja czylam na koricu
tzecz, kt6ra tak naprawdg, no udowadnia jedn4 zasadg,pamigtajcie, 2e system nie bilansowal
sig w poprzednich latach. Widzimy efekt tego w iym iolu, ale 'co czytamy w tym
dokumencie, kt6ry dotarl do wszystkich mieszkafc6w Lubartowa? Nie jest tez tajinnicq, Ze
dula czgSd samorzEdow, aby nie zwigksza(, oplaty za odpady pokrywa je nie,zgolnie
z prawem z budzetn gminy, obciqzaj1c Srodki przezrLaczone na przyklad, na in'weitycje,
szkolnictwo, czy inne zadania wlasne. To, co sig dzialo w tym iwi4zku w chwili ti.iy
przewodniczqcym Zxzqdu byl Pan Wiceburmistrz Szumiec? Jakie uchwaly bVfV
przeglosowane, dlaczego miasto Lubart6w obci4zano dodatkowymi skladkami na rzecz
Zwiqzkt Komunalnego? Dlaczego w tym roku teL to uchwalono? Z tego, co widzg oni
wiedz4,2e lamiq, prawo, a mimo wszystko jest to realizowane w kolejnych przedsigwzrigciach.
Proszg Pafstwa, jeszcze raz podkreSlam, nie b6jmy sig przeglosowania uchwaly-w sprawie
wyst4pienia ze Zwiqzku. Podkreslam jeszcze jednq rzecz, dzigkuje tutaj Paniom z Miasta
Obywatelskiego Lubart6w, polecam wszystkim mieszkaricom, kt6rzy nas ogl4daj q, Zeby
w chwili, kiedy maj4 w internecie ten przekaz, weszli sobie na t4 strong i r6wniei :71rbu"ryii
wykresy i zwr6cili uwagg, 2e NiedZwiada, kt6ra wyst4pita ze Zwiqzku ma Smieci za 6 zl.
i niech wezmq najnowsze zawiadomienia ze ZKGZL I zastanowi4 sig komu sig bardziej
oplacalo: miastu Lubart6w zosta(, w tym Zwiqzku, czy NiedZwiadzie wyjsd ztegoLalaganu?

Dzigkuje bardzo. Radny Wojciech Osiecki proszg bardzo.

Radny WOJCIECH OSIECKI
Panie Burmistrzu, Panowie Przewodniczqcy, Szanowni Paristwo Zgromadzeni, Szanowne
Media, w zwiqzku z tym,2e wlpowi edzi wczefiniejsze byly tak obszerne a temat Zwiqzku jest
mi znany, dlatego 2e jestem Przewodniczqcym Zgromadzenia Zwiqzku, postalam sig
w szybkim skr6cie pewne zagadnienia uszczeg6lowid. Po pierwsze Panie przewodni"rq"y,
ale powiedzialPan dzisiaj pewn4 nieprawdg, 2e Lublin odzyska 1,8 mln. zl. zvrrotuVAT.
To
jest najwigksza nieprawd4, jak4 Pan dzisiaj powiedzial, Uo ju podejrzewam, 2e Lublin
odzyska 1,8 mln. plus juz naliczone odsetki zgodnie z pismem, ki6re-dostaliSmy, i podkreglam
juz jest grubo ponad 100 tys. zl. te odsetki. (Przewodnicz4cy Rady: poiprurr*r panie
!o
Przewodnicz}cy drobne niedopatrzenie) teraz musimy bye Swiadomi,-ze w umorvie jest
zapisane, 2e jeheli kiedykolwiek, w umowie porozumienia z Lublinem i tej dotacji., jezeli
wyst4pi4 kiedykolwiek, jakiekolwiek okolicznoSci rozliczenia tego VAT-u to Z,wiryek
Komunalny jest zobowi}zany w terminie 7 dni zwr6ci6 ten VAT d; Lublina, wigc o
3atie.;
rozprawie s4dowej my m6wimy o jakiej wygranej? Proszg Pafistwa, te koszty iorrra.
Kazdego dnia ustawowe odsetki rosn4 i z moich informacji *yniku, 2e te odsetki juz -na
dziefr
dzisiejszy przehaczaj4 grubo 100 tys. zl, wigc to jest i,S ptm dodatkowe ponad 100 tys.
I teraz tak, tez nie zgodzE sig z Panem Gregorowiczem, 2e mozna zrobil,kopiuj wklei,,.
Jeaeli tak zrobimy; przynajmniej
najwuzniejszym dokumentem, t<tory ugazie ,u,
interesowal, to popelnimy najwigkszy bl4d regulaminem odbioru odpad6w. i{eguiamin jest
zly. Jehelijest ktoS na tej sali, kt6ry uwaza,2e powinniSmy zostad w iym Zwi4zku, tg nilch

I

i

z

JJ

wyjdzie i powie, co w ostatnich latach ten Zwi}zek lub Zaklad, zrobil dobrze? Bo ja paristwu
powiem jednq rzecz, kt6ra, aspekt pozytywny dla Miasta Lubart6w, mozni by bylo
wyci4gn46 to tylko jest budowa tego Zakadu, ale sama budowa bez jego funkcjonora rinia,-bo
cale funkcjonowanie ZahJadu i Zwiqzku bylo od pocz4tku blgdniJ zakJaiane i z du1q
niekorzySci4 dla miasta Lubart6w, zresztq i gmin, o czym gminy sig w niedlugirn czasii
pewne sig dowiedz1, Po wyst4pieniu Miasta Lubart6w z tego Zwiqzku, wtedy, [i.ay Ugaa
musialy przejql, wlaSciwe koszty. I powiem tak: dlaczego my sig upieramy o wyst4lrienie ze
Zwiqzktt? Dlatego, 2e gminy dziel1sobie koszty tak jak jest im to wygodnie. No, jezeli koszty
PSZOK-6w rozdziela sig, chociaz jest 4 PSZOK-i, a tylko jeden na naszym terenie
i my z niego korzystamy , a rozdziela sig proporcjonalnie do wszysikich gmin uczestnik6w, to
dlaczego tak samo nie rozlicza6 koszt6w transportu odpad6w? Skoro , ,th s4 pSZOI(-i, i my
sig do nich dokladamy, to niech gminy dolol4 sig do koszt6w transportu naszych oCpaddw,
czyli koszt6w zbi6rki. Podzielmy to po r6wno, zobaczymy, kto bgdzie zadowolony. Ja
zaznaczalem, 2e to jest wybieranie pewnych koszt6w i dzielenie ich w sposdb korzy,stny dla
tych os6b, kt6re majq wigkszoSi w glosowaniu na Zgromadzeniu. Terazj""rcre,.la nie wiem
jak mam rozumowa6 wypowied? pana Marka Polichariczuka. Pan m6wi, jakie ud;zial? po
pierwsze udzialy inwestycyjne sam Pan powiedzial, a co bylo, jeaeli chodzi o Zakla.d, co to
jest budowartie ZZO? Czy to nie sq naklady inwestycyjne? Ale powiem panu malo
tego, to
w kt6rymS momencie Wasz Klub podaje nieprawdg, bo to Pana kolega klubowy, ktO[, byt
Wiceburmistrzem, w momencie budowy tego zakadu na tej sali, gdy jal eszczew poprzednilj
kadencji bylem radnym, zapewnial razemz BurmistrzemBodziu&i-, i" prorrg fanitwa, my
sig dziwimy, ze wy nie chcecie, tych kilku oszolom6w, kt6rzy, jui nie bEdE pui..*
pokazywal, bo musialbym tel wskaza6 na siebie, co wy chceciei PTzeciez my budujemy
ZakJad. Nam zostanie udzial w tym Zalrladzie, my kilkumilionowym nakladem bqdziemy
mieli udzialy wartoici kilkunastu jak nie kilkudziesigciu milion6w. Wigc prciszQ mi
wytlumaczyi albo slowa, Pana Burmistrza Pana Bodziackiego i Pana Szumca odnoScie
udzial6w co m6wili wtedy, a co Pan podaje teraz? No gdzleS tutaj jest jakies podanie
nieprawdy' Albo w przypadku budowania tego Zakladu i zapewnienia nasiych udzial6w
w tymZe Zaldadzie, albo dzisiaj Panskiej wypowiedzi, ze nie mamy Zadnych udzial6w. Ja
uwa2am, 2e mamy te udzialy, bo maj4tek jest, zaklad powstal i bardzo du1ym nakladem
niestety miasta Lubart6w, znaczy mole i stety. Ale miasto Lubart6w mialo, jako najwigkszy
czlonek tego Zgromadzenia, mialo najwigkszy udzial w budowaniu tego Zakladu. Teraz
jeszcze powiem tak, no przecie? mogliSmy zostal radnymi: Pan Buniistrz,
znac,zy pan
Burmistrz akurat musial, ale my jako radni przeciel my nie musieliSmy sig pcha6 do tego
Zwiqzku, gdzie juZwiedzieliSmy, ze sQ pewne problemy, ale zglosiliSmy rig, Uo liczyllsmy ia
to, 2e da sig wprowadzi6 tam odpowiednie zmiany, kt6re przynios4 dlu nur qTrmiirne
korzySci, a na pewno nie pociEgn4 nas do dalszych strat funkcjonowania tego systemu. I
my
przedstawiliSmy takie zmiany - Pan Burmistrz na Zaruqdzie. f6Zniej zostal/one
uchy,lane na
T,gtomadzeniu i tylko ci kt6rzy byli wiedze jak lyyglqdaly *.ryriki. glosowania.
i:o Uyty
glosowania 8:3 lub 8:4. Pan Wiceburmistrz byl r*ego czasu chory, mial-polaman4
rgkg
wigt
jako nieobecny, glosowania wszystkie byly 8:3 i nikt sig -nie ,astanawiai cuy, my
przedstawialiSmy kalkulacjg, wyliczenie. I terazja slyszg, Ze gdziesjest instalacja
w,rna do
ptzyjEcia odpad6w. No to powiem tak, to proszg znalefui takq instalacjg, kt6ra przyjmie25
tys. ton rccznie odpad6w z Lublina? Bo to nie jest tajemnic4, mozna *e3Se na Blp-lazdego
-ta
7al<ladu, kt6ry posiada tak4 instalacjg, mohna przejrze|, na jaki strumieri odpad6w
instalacja zostala przygotowana, bo zalozenia technologiczne nie sq jak4kolwiek tajemnic4,
i moZna zobaczyt ile taki zaldad przerobil w tamtym rok, S-i".i, w poprzednim, prr"roAii
Smieci. Czy on faktycznie przyjmie, bo ja, jezeli chodzi o strumieri oapuOO* z Lu-bartowa,
jest tak maly, 2e my znajdziemy w regionie, u nas sE 4, i tutaj nie
straszg, 4 instalacje gl6wne,
powtarzam, i kilka, nie chce tutaj podawai nieprawdy, ale ok. 5 czy 6 instalacji zistEjoczycn.
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Malych instalacji zastgpczych a dodatkowo jeszcze proszg Paristwa to, jako miasto Lubart6w
moZemy wyst4pi6 do, zawsze mi sig myli, ale do, Marszalek chyba dysponuje, Ze tak powiem
gospodark4 Smieciow4, zawsze moZemy sig do lJrzgdu Marszalkowskiego zwr6ci6

o Wznaczenie jakiejkolwiek innej instalacji zastgpczej poza naszym okrggiem. i takie
przypadki w gminach bywajE. t'igc nie ma katastrofu Smieciowej, Ze my zostan.iemy ze

Smieciami i nie bgdzie gdzie tych Smieci wozi6. Dodatkowo jest jeszcze pytanie, w jaki
spos6b spowodujemy, 2e Smieci bgd4 tarisze? Ano proszg Panstwa spr6buje to zobrazowai.
Proszg sobie, powiem tak, Smieci w systemie mamy ile mamy poza paroma tonami,
workami, kt6re nieswiadomie ludzie przezniewlaSciwy regulamin zbioru oApadOw wyrzucajq
do lasu, Smieci drastycznie z dnia na dzieh nam nie przybgdzie. Tylko, co sig terari dzieiii
Teraz na pozbycie sig tych Smieci zbieru sig okreSlona grupa mieszkaric6w, czyii*rrvr.y
-y,
kt6tzy uczciwie placimy po starych stawkach, czy to po nowy,ch stawkach, terazja-mam
pytanie do pana Prezesa Sp6ldzielni, jeheli Pan na chwilg moae tu byd prezesem Sp6,tdzielni?
(Przewodniczqcy Rady: proszg nie miesza6 Prezesa Sp6ldzielni do Rady Miasta) ile firm,
kt6re sq w zasobach mieszkaniolvych sp6ldzielni jest zgloszonych do systemu, do z:bierania
odpad6w? (Przewodnicz4cy Rady: zero) m6wimy o terenach zamieszkalych. A dlaczego?
A dlatego, 2e w regulaminie jest okreSlone, 2e mamy dwa sektory teren6w: zamieszialy
i sektor teren6w niezamieszkalych, wigc generalnie, i to nie tylko mbwig tutaj o sp6ldzielni,
ale ten sam problem jest w domkach jednorodzinnych. Jeaeli domek jest przeznac:zony do
mieszkania i s4 tam zameldowani ludzie, to mo2na tambez obaw prowadzii firmg i niki nie
upomni nas o to, 2eby6my zlo2yli deklaracjg Smieciow4 proszg Paristwa. Pylat;ie: czy
w domkach jednorodzinnych, albo w sp6ldzielni nie ma firm, i czy te firmy nie ge.reruj4
Smieci? odpowiem:
i? fi.-y i generuj4 Smieci, tylko oni sig dorzucaj4 do nu.r"go *riotn.go
worka, czy to sp6tdzielni, czy to domk6w jednorodzinnych. Dlaiego mamy tak .wysokle
wsp6lczynniki Smieci przypadaj4cych na jednego mieszkarica. Jeaeli nie mamy dzisiaj na to
wplywu, bo nie mamy, bo niejednokrotnie podkreslaliSmy to nawet byly
i"rr"r"
w ubieglych latach, gdzie mieliSmy Straz Miejsk4, Straz Miejska po naszych wezwaliach na
sesji Rady Miasta zrobila kontrolg, okazalo sig, ze w Lubartowie firm zgloszonych do
systemu bodajhe chyba bylo 249. Pytanie: czy mamy 249? Nie. P62niej okazato sig,, panika
i rozsylanie podan i wiele firm wtedy d,olqczylo. Ale jakich firm? fyito tych, kt6r.e sE na
terenach niezamieszkglych lub maj4 widoczne przy ulicach punkty ,klepo*., firm.y, ki6re
wida6. A jest du2o firm malych, budowlanych nawet, zatrudniajqcych tardzo duzo os6b,
kt6re niestety tych oienigdzy do tego systemu nie wnosza. t tu'jest wlaSnie docilatkowy
strumieri pienigdzy, kt6ry pozwoli nam rczliczyt to na jednego mieszkanca, mniejsz4 kwoti
i zagospodarowai t4 iloSi odpad6w, bo odpowi edzialem, ze odpad6w z dnia na dzieitnam nie
przybgdzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: czy miasto Lubart6w w tej chwili ma. wplyw
weryfikacjg tego, kto ile os6b zglasza do systemu w danym domostwie? No, nie ma. A izy
1a
Zwiqzekma? Moze ma, ale czy to prowadzi? Nie. A dlaczego nie prowadzi? No, bo n.ie maji
na to pomyslu proszg Paristwa. Musi by6 weryfikacja iloSci odpad6w z danego domostwa
i tam, gdzie cokolwiek by sig nie dzialo zlego, ze Tych Smieci jest dwa, trzy, cnery ruzy
wigcej i pojawiaj4 sig te Smieci cyklicznie, no to coS jest nie tak. To cos jest nie tak i albo nie
mieszka tam jedna osoba tylko pigtnaScie os6b mieszka, albo
9o56 robi cyklic zne sprzqtania
i wyrzuca wszystko, co ma na strychu wlqcznie. Chociuzuslysialem na tej sesji Rady Miasta,
ze to juL mamy za sobq,, bo ten system sprzqtania strych6w byl od razu po-pojawieniu sig
systemu zagospodarowania odpad6w. Wigc proszg Paristwa, mamy szansg mie6 Smieci tanie
i to ogromne szanse, tylko musimy przejql nad tym kontrolg, od a do z to kontrolo.wa6. Ja
mam pytanie do Pana Burmistrza:jakie przewiduje Pan naklady na utrzymanie tego sy.stemu?
Bo skoro slyszg, ze w sp6ldzielni wnioski zbierajedna osoba to ja nie przewidujg z" yun
,
planuje jakieS wielkie zatrudnienie w Urzgdzie. Bardzo mozliwe, ze pan Ugaiie
musial
zatrudniljedn4 osobg, albo zrobi to Pan w obecnych strukturach. Znajdzie oszczgdnoSci na
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kt6rymS etacie i zrobi to w obecnych strukturach Urzgdu. Wigc skoro m6wimy, po pierwsze,
skladka na Zwiqzek za rozliczenie tych odpad6w, po drugie brak wzrostu koszt6w
zatrudnienia, ewentualnie jeden etat, bo to juL do Pana Burmistrza nalezy, i m6wmv o zlym
funkcjonowaniu calego systemu jako regulaminu, a jeszcze, a propos regulaminu muszg tu,
jeszcze kompleks Rokicki, no to tu juZ Pan Przewodniczqcy bodajze Pan
Greglorowicz
m6wil o tym, wigc ja sig nie bgdg powtarzal. Ale ja jeszcze zapylarn sig Parisi.wa, czy
kiedykolwiek w ostatnich latach budowali Paristwo dom nie bgd4c tam zameldowani
pr6bowaliScie pozby6 sig Smieci? ZwiEzek nie przewiduje takiej sytuacji. Zwi1pek nie
przewiduje sytuacji, chcesz, slyszalem, 2e w Zwiqzku pojemnik zam6wiony kosztu.ie chyba
700 zl. niewaZne, co tam wlozymy. Nasz lubartowski PGK chyba wozi prawie dwa ratay taniej
a firma z Kamionki jeszcze taniej. Ale Zwiqzek, kt6ry ma zagospodarowai wszelkie, tApaay
u nas, podjEl sig i firm i os6b niez,amieszkalych, nie przewidzial, Ze ludzie buduj4 ao*yZ fa
powiem tak, no jest pewne przekonani e, weL sobie tak4 firmg, kt6ra ci odbierze odpady. No to
tetazpytanie, a jeaeli ta firma jest od Pana Prezesa z bloku albo od domk6w gdzie nie zglosil
tej firmy do systemu, to gdzie ta firma ma sig pozbyl tych odpad6w? No moz;em! sig
oszukiwad w k61ko, 2e ten system jest dobry, 2e jest dobrze zorganizowany, ale niestety tak
nie jest. WskazywaliSmy te blgdy systemowe juz dawno, dawno nikt nas nie sluchal, Ozisiai
wnieSliSmy pewne poprawki i jak to powiedzial Pan Przewodniczqcy, Pan Burmi strz z:.obaczy"\
Srodkowy palec. Nie da sig w tym systemie zkorrySciqdla miasta dalej tkwi6. Niestety. leZili
ktoS uwaza, 2e da to niech tutai wyjdzie da pewne propozycje jeszcze uzglodni to
z czlonkarri gmin, kt6re na to wyruZ1 zgodE. Bo powiem tak one nie v,ryiaz4 zgodyijp zadne
propozycje dzisiaj przez Lubart6w bo im jest dobrze akaadajedna propozycja-, ki6nr bgdzie
rodzila jakiekolwiek korzySci dla Lubartowa bEdg zniekorzyScia ata tycfr g-ir. powiem tak,
ci w6jtowie to s4 naprawdg bardzo dobrzy menad2erowie swoich gmin, bo oni dla swoich
gmin w Zwiryku ugrali wszystko tak jak Lublin. Niestety my jestesmy na straconej pozycji.
A jeszcze, jezeli chodzi o Zaklad. Zakad mial byi cudem tlchniki, jedna z na.ln<*siycf,
technologii. JuZ nie m6wi4 o przynoszeniu zysk6w, bo tam, powiem tal wg mnie miasta nie
powinny szuka6 biznes6w zarubial, pienigdzy, bo nie taka jest ich rola. Miasta powinny
zaspokaja6 pottzeby mieszkaric6w przede wszystkim. I powiem tak od samego pocz4tku sam
Za.l<lad pomijaj4c juz Zwi4zek sam Zaklad jest 1le zarz1dzany. Przeciez
t.j r"rli Ruay
Miasta byliSmy wtedy, kiedy budowano ten Zaldad, wtedy, kiedy uruchamiano, j.nt wielu
radnych zpoprzedniej kadencji i slyszeliSmy jak to jeszczepoprzedni pan DyrektoiOlesiejuk
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mial produkowai nawozy, o kt6re sig chlopy mieli zabij a3. Ok*ato sig, ze jeden wieli
niewypal. Ani jeden worek nawozu, za ktory by pieni4zki mozna byto'wziqi nie zostal
wyprodukowany. Byly zalohenia, 2e bgdziemy RDF sprzedawad bodajze jeszcze wtedy po
120 zl. a okazuje sig, 2e teraz po 300 zl. musimy placi6. I teraz jeszize s4 pomysly takie,
te pomysly sq juz wdralane, s4 inwestowane grube nasze miliony zlitych' na,. pewne
71eszt4
linie produkcyjne, kt6re rzekomo maj4 doprowadzii do tego, ze ten RDF bgizie zloywany
jakby za taisze pieniqdze. Ale ja tu ju2 nie bgdg m6wil, aJkogo dzwonilem gdzie
wywiai
,

robilem, ale wystarczy sobie podzwonii po zaldadach a najlepiej pojechai, bo nie zawsze ktoS
chce przez telefon o takich rzeczach rozmawiat i zapytal sif, atbo-robaczy7 to w ich, ze
tak
powiem zestawieniach segregacji. Ile oni tych Smieci maj4c takie urz4dzeniajak my tu
pr6bujemy doprowadzad, ten RDF rozdrabniajq, susz4, doprowadzajq do tei uysotie.l
kaloryczno6ci, ile to jest tonaZowo i ilu zakladam sig udaio? Na pewno nie i powiem tak, to
mi powiedzial 9o56, kt6ry od pewnego czasu zajmuje sig gospodarowaniem odpadr5w. Na
pewno nie uda sig nam uzyska6 tej kalorycznoSci z RDF z tego badziewia za przeryos;zeniem,
kt6re przyje1dza Lublina, bo to jedzie brudny,
iesraty, -okry^ odpad. Takie
kalorycznoSci mo2na uzy6 tylko i wylqcznie z dobrych czystych Smieci. I ieraz powiemy za
\az no ptzeciel jest KOM-EKO ono teL zbiera z Lublina oni sobie doskonal ,idrq.
Prywatny przedsigbiorca, kt6ry zarabia na tym pienipki tylko Szanowni paristwo" to jest
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nast9pne zaloZenie, kt6remu byliSmy przeciwni. My zgodziliSmy sig przyj46 do naszej
sortowni odpad tylko zmieszany a KOM-EKO nie przyjmuje samego odpadu zmieszanego
tylko przyjmuje teZ z calego Lublina odpad posortowany, czyli tektura, ciyli plastil,i. Czego
my nie uzyskujemy. Z odpad6w mieszanych nigdy nie bylo pienigdzy, nie mi i nie bgdzie.
Znam co najmniej jednego, znaczy znamjednego dyrektora z kt6rym czgsto rozmau,iamy na
temat odpad6w i pokazywal mi na swoim za*adzie 9619 Smieci sortowanych i porvie dzial:
Wojtek to sq dla mnie pieni qdze. -l-o s4 dla mnie pieni qdze a to ja po prostu musre przerobi6.
Takie jest podejScie w zakladach zagospodarowania odpad6w, wigc jeZeli Paristwo chc4 tkwi6
w tym blgdzie, ze cokolwiek przy' tych strukturach, jezeli w ZZO nie przyjdzie fachowiec,
podkreSlam fachowiec, kt6ry umie liczy6, menedZer, kt6ry za nim coS zrobi policz:y, zrobi
wywiad, to jesteSmy skazani na ogronme koszty funkcjonowania tego zaldadu i rnozemy
sobie dokladad, mozemy sobie akcje, obligacje wypuszcza(, i nic to Szanowni Pafstwr nie da,
bo to rurm przyniesie tylko koszt. No i teraz jeszcze tak nawiqzuj4c wlaSnie no moze sig
dyrektor zmienil, mohe sig zmienilo. No nie, nic sig nie zmienilo, bo byliSmy na Z',wi4zku.,
gdzie Pan Dyrektor dzisiaj teZ prac$e nad jakims tam odzyskaniem odpadu, ktOnr bgdzie
pseudo nawozem, jakby Pan Przewodnicz4cy mi przypomnial jak to ma sig nazywa6, bo ja
juZ nie pamigtam to ...no ale to jest taki, gdzies tam sig wysypuje na jakies pola podobno..
(Przewodniczqcy Rady: to jest kompost pod roSliny... tylko to zostalo nazwane doS6
)
fachowo. Ja nie mogg sobie przypomniei tej nazwy. Ale powiem Paristwu tak ja u siebie
w przedsigbiorstwie liczg i ogl4dam kazd1 zlot6wkg. Pan Dyrektor wpadl na pornysl, ze
doprowadzi coS co bgdzie rzekomo sprzedawal. I proste moje pytanii, czy zna pan taki
zaklad w okolicy, kt6ry to produkuje? Odpowiedl padla tak KOM-EKO. No i teraz pytanie,
co sig dzieje z tym odpadem w KOM-EKO? Ano nic lely, bo nikt go nie chce. 'lak jest
z odpowiedzi Pana Dyrektora, gdzie chcemy zaklada(, pewne naklady pienigdzy rru, .oS .o
leLy w KOM-EKO. Ale, no to ja sig zapytalem tylko juZ nie wiem cry ia Zgiomadzeniu czy
prywatnie: ale to jak tam lely a my chcemy to produkowai i sprze dawa6? Proszg Pana tak bo
tam jest miasto i tam nie ma rolnik6w. No nie wiem czy tam w Swidniku nie ma rolnik6w.
Robitem tak kiedyS bodajhe oSwietlenie uliczne i paru tam rolnik6w widzialem i nawet doSi
calkiem sporych. Ale proszg Pana nasz zaldadjest otoczony przezrolnik6w i oni tutaj bgd4 to
odbiera6 w du2ych iloSciach i jeszcze za to placi6. A my nie chcemy na to pienigi.zy, aby
tylko za darmo zabral. Proszg Paristwa caly czas sq zle zalozenia. Byly zle zalozenianitt
nie uczy na blgdach. W tej formie nie ma prawa to istnie6. Wszystkie poprawki prr", nui
-wprzedstawione mialy by to uzdrowid, zostaly odrzucone. Nasza rola
tymZe Zwi4zku
niestety uwa2am, 2e zostalajuZ spelniona, zostalo jeszcze tylko przedstawienie ucfiwai na
rozliczenie tego maj4tku, kt6ry rzekomo jest lub go nie mu. To juZ pewnie bgdzie
rozsttzygane albo w formie porozumienia migdzy Zwiqzkiem albo na drodze s4dowej.
Dzigkuj g Paristwu bardzo.

r(

Przewodniczqcy Rady JACET MIKOLAJ TOMASIAK
Proszg Radny Tomasz Kr6wczyriski. Biokompost.

Radny TOMASZ KROWCZYNSKT
Szanowni Zgromadzeni, zaczng mohe od, to juz dawno temu bylo, od wypowiedzi pana
Radnego Gregowiwicza. Wigc w tej umowie jest, ja netto bgdg podawal kwoty a pan Radny
Gregorowicz podawal brutto, w tej umowie z dzier?awy ra g.,lrt, na kt6rym jest sortownia,
takZaHad, to bylo l0,36,jest 10 zl. z groszarrti do dnia uiszcienia, 10 tys., przepraszam, 360
do dnia dopuszczenia inwestycji do uzytkowania, czyli 18 tys. od dniadopuszczenia. To tak
w gwoli ScisloSci. Teraz Pan Radny Gregorowicz m6wil o tym gruncie, ze io wlaSnie nie nasz
grunt. Nie grunt Zwiqzku, tak? No tylko tyle, 2e jak wyst4pimy ze Zwiqzku to ten grunt
i tak nadal nie bgdzie nasz. Tak2e to jakby nie jest *g.r*.rf wydaje mi sig w dyskusji-, ale
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mySlg, 2e tutaj dla zilustrowania calego jakby przedsigwzigcia Pan Radny Gregoro,*ri cz nam
ptzyloczyl. Teraz ucieczka z wigzienia. No dobrze, tylko warto byloby sprawdziri czy za
nie ma fosy, tylko, 2e jest droga, 2e do dziury zadnej sig nil wpaanie. Tak:,ze warto
9.*q
bytoby przed ucieczk4 sprawdzid, co jest ,a m*"m. To tak odnoSnie ucieczki z tvigzienia
przedstawianej zar6wno przez Pana Radnego Gregorowicza
przez pana
Przewodniczqcego. Koszty, a koszty kopiuj wklej. Znowu kopiowanie i wklejanie, to nie
tylko jest kwestia wklejenia zleg<> jakby dokumentu, tak jak to m6wil Radny Osir:cki, ale
takie kopiowanie i wklejanie jest nielegalne, bo to s4 cudle, cudza wlasnoS6 intelektualna.
Takze to nie wolno takich rzeczy robi6. Teraz tak, Pan Przewodni czqcy powiedzial na
pocz4tku swojego wyst4pienia, 2e nie m6wimy o historii tylko tu @;az. No
talk, no to
m6wmy o tym, co tu i teraz. Potem uslyszalem jak to Zwiqzek 1le nalicza itd. Ja nie chcE
wystgpowad tutaj w roli obroricy Zwiqzku, daleko mi do tego, potem padl przyklai
NiedZwiady 6 zl. od osoby, ale oni teZ tarr majq za nieposortowane aidaize t zl. o,t orouy.
Ostatnio rozmawialem z jednym radnym no i wlaSnie milli problem, bo doplacil i, zdaje siE )a
ubiegly rok wyszlo im, 2e doplacili wlaSnie do tych Smieci ponad
mln. zl. My teZ
prawdopodobnie, Zeby zejS6 na takie stawki bgdziemy sig musieli z tym liczy6, a
tak 3at
wczeSniej wspominalem w swoim wyst4pieniu, no sk4dS te mln. trzebibEdzie'wziq6. TJaz
tak, Pan Przewodniczqcy jakby wymienial rzeczy, kt6re ja podnosilem, kwestirl, kt6re
podnosilem w kontekScie jakby moich obaw. Moje obaw4 nie jest to, Le nie podola,rny,
nie
potrafimy ztobi6, regulaminu, nie potrafimy wydrukowad nakiejek, czy tam zorgatrizowa1
transportu? Potrafimy, no, dlaczego nie mielibySmy potrafii. To nie jest nie wiadormo jaka
sztuka. Mi caly czas chodzilo o to i chodzi nadal, ze ihciatbym sig dowiedzie1 ile ta zabawa
bgdzie kosztowala? Za chwilg powiem, jakby przy okazji odnoszenia sig do kwestii
podnoszonych przez Radnego Osieckiego to dalej jeszcze powiem o tym wlaSnie,
ze, dobrze
jest wiedzied w co sig czlowiek pakuje. Dwa razy byLi podniesiona kwestia deklaracji
w miejscach, znaczy dla miejsc zanieszkalych gdzie jednocieSnie prowadz ono dzialalnoS6.
Trochg ze zdziwieniem tego sluchalem, dlatego 2e w miejscu, w kt6rym mieszkam pod
moim
adresem, tu gdzie mieszkam, s4 zarejestrowane dwie dzialalnoSci. Otie moje i skladalem jak
kazdy podmiot formalne dektaracje tyle tylko, ze jedna z tych dzialalnoSci nie prpduklje
Smieci, dlatego 2e jest tylko siedziba dla adresu. Natomiasija prowadzg dzialalno61, po)a
^ale
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miejscem zamieszkania, dlatego tutaj zostalem zwolniony,
dekiaracje no.*ulri.
skladalem jako podmiot prowadzqcy dzialalnoSi gospodarczq w miejscu zamieszkania.
To
jest jedna tzecz. Kolejn4 rzeczq, kt6ra tutaj jakby-mnie zastanowila, to co
m6rvil pan
Przewodnicz4cy, o tym,2e mamy mo2liwoSi robienia preselekcji i 2e produkty tej preselekcji
bgdziemy mogli sprzedawai. No to ja sam bylem Swiadkiem tego jak w poprzedniei t,aa"rcji
byla mowa,2e zalo2;enia sortowni i rychlego powiedzmy wyjscia iazero'ig"r.ro**ia
zysku
byla wlaSnie wiara w to, ze ten rdf da sig spizeda6, ,o'.oiol*iek. .. (przelwo dniczEcy Rady:
przepraszam Panie Radny. Nie chce jakoS przerywad specjalnie,
.ja slowa nie powiedzialem- o
rdf-ie) Ja wiem, 2e Pan nie powiedzial. Ja m6wig-o oapaaiie. (Przewodnicz4cy Rady:
lebySmy nie popadali w takie oto, 2e bgdziemy sig spierali , ie ja bgdg wych odzil ipiostowat
Panskie wypowiedzi. M6wmy wprost, co powiedzialem jako radny, o czym, jakich
o
odpadach i bgdziemy mieli wtedy porz4dek.) Pan powiedzial, przyjd pan zalozeii",
z"
mozemy wykonywa6 preselekcje. I to nie jest zalozenie, to jest-fakt, io mozemy t9
robii.
Powiedzial Pan p6Zniej, ze produkty tej preselekcji mozemy sprzedawa1. Ja natomiast
powiedzialem w tej chwili, 2e w poprzedniej kadencjiJak slyszalem^o tym,2e tenZZO,jakby
w zaloheniach tworzenia tego zaktadu bylo migdzy innymi zalozenie, Ze rdf Ug,fziemy
sprzedawad, o czym m6wil tezPan Radny Osiecki, 2e rdf,2e mieliSmy mie6 z rdf-emrtam
sto
pargdziesi4t zlotych za tonQ, czy coS takiego, a teraz sig okazalo ze my musimy
placii ponad
,
200_zlZeby ten rdf powiedzmy utylizowai. Chodzi mi o sam4 zasadg,Zetu (prziwo
dyiczqcy
Rady: jezeli Pan pozwoli mi wejSd tylko w slowo, na chwiig, pozwoli pan? Tak zerbySmy
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potem unikngli odnoszenia sig. Jest sytuacja nastgpuj4ca: r6wnie2 w ZZOjest sytuacjataka,
2e okre6lony odpad jest sprzedawany i ztego tytulu sq okreslone przychody. Natomia.st od rdf
i o tym co m6wimy, ja bym tego tematu nie uruchamial mocniej, poniewaz 8096 Smieci
z Lublina produkuje 45yo, 50o rdf. Przepraszam, oni produkuiq tez B0% ,df, tego za kt6ry
pliniej trzeba zaplaci(, Cementowni Chelm, Zeby to spalila. Nie por6wnujmy-telgo rdf-u
z odpadani, kt6re... a ma Pan jeszcze odpady PET, ma Pan odpady metalowe, ma pam papier
ma Pan dla odmiany jeszcze wielkogabaryty, na kt6rych r6wnie2 mohna zarotrid.) Nie
zrozumieliSmy sig. Chodzito mi
szrm4 zasadg. Przyjmujemy jakieS zaloaenia, ale
okolicznoSci od nas niezalehne, czynniki od nas niezalehne, zmi6niaj4 konfiguracje otoczenia
na tyle, 2e nasze zalolenia, 2e tak powiem diabli bior4 To tylko o to mi .noarilo, Czy to
bgdzie rdf x, y, z czy a, b, c to nie ma wigkszego znaczenia w tej chwili. Chodzi rni tylko
o zywotnoSt zalohefi, tak? One p62niej s4 weryfikowane przez rzeczywistoS6 i inne r;zynniki
od nas kompletnie niezalehne. Teruz tak, jesli chodzi o ie nasre ,,u-dzialy". Trudno nazwa1
udzialami to, co my tam mamy w tym zwi4zku, bo to nie s4 udzialy w rozumieniu I(odeksu
Sp6lek Handlowych czy.. to nic takiego. To trudno nawet nazwac udzialem. Umownie
poslugujemy sig tym terminem, ale formalnie to nie s4 Zadne udzialy. To jest pierwszra rzecz.
Druga rzecz, w statucie rueczy*irscie jest cos takiego, ze wystgpuj4cy, z wysigpuj4c4 gmin4
dokonuje sig tego rozliczenia maj4tkowego, tylko trzeba tez peuiigtae z" j"iti pirez anilogig',
,
bo wlaSnie do rozliczefi przy wystgpowaniu wsp6lnika ze sp6lki uzyjemy podobnycii
przepis6w, no to w te rozliczenia wchodzq teL nalehnoSci, a nie tylko .o
tam m4my,-ale
teL co jesteSmy dluZni. A coS tam jestesmy dluZni. O tym teZ tzeba pamigiai. Zapewne ten
bilans wyjdzie, jeSli w og6le no uzyje sig tej, i nikt tego nie zakwestionuje, tej fonnuly do
rozliczen, pewnie coS tam na plus vryjdzie, ale nie wr6ag. Byd moZe. Zobaczyml, jak to
wyjdzie w praniu, bo m6wig tutaj wedlug mnie to nie jest takie oczywisie
fan
Przewodniczqcy to przedstawia. Ale c6z. Dyskutujemy. Teraz ostatnia ,r"ir. Chcialem sig
odnieSi do wypowiedzi Pana Radnego Osieckiego. Pan Radny Osiecki powied:zial coS
takiego, wynikalo z wypowiedzi,zeja m6wilem, Ze sq wolne instalacje. Mowa byla wlaSnie
o tych zaldadach, innych zakladach utylizacji Smieci czy zagospodaiowania odpad6w, jak
zwal tak zwal. To akurat m6wil Pan Przewodniczqcy,ja zglosllem tylko moje obamz, co-do
tego, czy bgdziemy mieli gdzie te nasze odpady wywie26. To, Ze s4 inne instal4cje np.
w Pulawach, w tr-qcznej bodajze i jeszcze parg innych, to nie znaczy Ze, a wrgcz znaczy, sq
bardziej odlegle od W6lki Rokickiej i mog4 generowad v,ryzsze kosity transportu. Mog4, nie
wiem. Dalej: obnizenie cen. Tutaj Pan Radny Osiecki powiedzial, oariOri sig do jatiegoS
obrazowania,Zeby uzasadni6 swojq tezg o obnizeniu..r, u zarazpotem, po chwili poiviediial
coS lakiego, ze krytykuje dyrektora obecnego, dyrektora ZZO-za to,ie nie zbiail rynku
i dziwnie sig zachowuje, i tak powiem, z tej perspektywy gospodarczej, dlatego, ze Radny
Osiecki jako prowadzqcy dzialalnoS6 gospodarczq, jeZeli -wchodzi w jakiS interesi no to
najpierw bada ryzyka itd. Przynajmniej tak moZna bylo wywnioskowa6. No dobrze, wigc tak
na zakonczenie mojej wypowiedzi, wydaje mi sig, 2e naszadyskusja w og6le jest powiedzmy
zbyl rozbudowana, a mimo to, a moze pomimo tego ja nadal nie slyszg i iie ustysiatern ile ta
nasza samodzielna obsluga bgdzie kosztowala. to bylo gl6wne pytanie,
iierwsze w
zasadziejedyne moje pytanie ile? Na ile szacuje sig koszty obstugi riuliro**ej przeznas?
Tylko przez nas. Bo teraz jest je sz;cze taka sprawa, to chyba Pan Rainy Gregorowici podnosil
Pan Przewodniczqcy, ZebySmy sig wyrwali
tego wigzienia. bEdziimy sami osobie
stanowid. Proszg Pafstwa, bgdziemy o sobie sami stanowid na tyle na ile pozwoli narn sejm,
na tyle na ile pozwol4 nam ime okolicznoSci. MoZe sig okazai,
to nawet pan
Przewodnicz}cy m6_w_il, 2e w niekt6rych zakladach zagospodarowania odpad6w n1e chc4
przyjmowad lubelskich odpad6w. No nie chcE, mohe siE okaza6, Le i naszyctr-nie bgd4
chcieli
przyjmowa6 z innych wzglgd6w. Tak? Wigc jest wiele okolicznoSci, jesteSmy w jakiejS
konfiguracji, w jakims Srodowisku, kt6re niekoniecznie musi dziala(, zawsze tak jak my im
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zagrarny. Ztesrt| w og6le tutaj to skarZenie sig na Zgromadzenie, na Zgromad.zenie w
Zwi4zku, 2e ci burmistrzowie zawzigli sig, zebrali i w og6le odrzucaj4 wszystkie nasze
postulaty itd. no proszg Patistwa, no to pozostali, pozostalych 8 os6b zrlhnychgmin potrafilo
sig dogada6, & ry sig nie potrafiliSmy dogadad z nikim? To jest dla mnie niepojgle. O:iigtu.;g.
Radny MAREK POLICHAN CZUK
Szanowni Paristwo, w zasadzie to powiem szczerze nie wiem jak polemizowa(, z niekt6rymi
argumentami dotyczqcvmi nazwisk, dotycz4cymi rzeczywistych uklad6w, konszaclrt6w itd.
Szanowni Paflstwo, no my ,,Wsp6lnota Lubartowska" jest winna wszystkiemu, nawe:t mySlg,
2e obwinicie nas za strajk nauczycieli i za egzarrriny. Bierzemy to na siebie. Naprawig ja nie
bgdg polemizowal z takimi zarzutami, apeluje tylko do Pana Przewodniczqcegoalbo prezesa
Zeby z r6wnym impetem bronil sp6ldzielc6w przed zatrudnianiem swoich znajomych
w sp6ldzielni. Nie bgdg podawal nazwisk ale naprawdg .. (Przewodniczqcy Rady: rriech-sig
Pantrzyma samorz4du terytorialnego. Przywolujg Pana do porz4dku) Nie bgdg, ali proszg nie
dyskutowa(, z (Przewodnicz4oy Rady: ale nie bgdzie mi Pan m6wily czy jamogg zabrai glos,
czy nie mog9 zabral glosu.) proszg Pana bgdg m6wil (Przewodniczqcy nady:.. ja Fana
przywolujg do porz4dku ) moZe mi Pan nawet odebra6 glos (Przewodnicz4cy fiadli ale na
razie nie muszq tego czyni6. Na razie mam obowi4zek przywolat, Pana do poizadku) bardzo
-obowiqzk.ach
pros?,9, poniewaZ jest Pan Przewodniczqcym Rady Miasta, wigc w Pana
jest
r6wnie2 obrona interes6w mieszkaric6w. Jednymi
mieszkaric6w s4 sp6ldzielcy, wigc
r6wnie2 proponujg, Zeby z r6wnym impetem Pan bronil, Ze tak powiem, praw sp6ldzielc6w
koszt6w w sp6ldzielniach, jak oskarZa Pan ,,Wsp6lnotg Lubarto*.k4"
wszystko.
(Przewodniczqcy Rady: bronig sektor piqty, kt6ry byl szeroko poruizany) Dobrze.
Pozostarimy na tym, nie bgdziemy dalej ponizal sig, zniia(, sig do tego poziomu, proszg
Paristwa, ja przypomng jak powstawal Zaklad i niekt6re argumenty, zkt6rymi sig zgodzg,
kt6re przytoczyl Pan Grzegorz Gregorowicz o tym, Zebylabardzo duza presja, Zeby Zakladi
nie bylo na Lipowej. Pocz4tkowo owszem, ta wNadza w kadencji 2010 mi-ata, byta za tym
Zeby, jeszcze walczyla ze wzglgdu na te Srodki itd,., rzeczywiScie okazil.o sig, 2e te Srodki nie
zostaly stracone. Zmieniono lokalizacjg. Ja nie bgdg polemizowal czy na lepsz4, czy gorszq,
natomiast zmieniono i byla ogromna presja ?:eby ta lokalizacja byla w tym miejsi,r,
ft6ry*
jest. pewnie przy drugiej uchwale bgdziemy m6wi6
ir"r"gblu"h, bo bgdzie tam
wymieniane porozumienie migdzy gmin4 a miastem Lubart6w, wigc tutaj nie bgdg zabieral na
ten temat zdania. Natomiast my, jakby uslyszeliSmy jak to Zarzqd aiiata Lie,' jakie blgdy
popelnia itd., ale to nie zmienia faktu, 2e naszym celem jest to, zeby te oplaty Smieciowe byly
jak najmniejsze. Paristwo twierdzq,2e wyjScie ze Zwiqzku zalatwi namnu p.r"rro t4 obnizkg.
Pan Burmistrz tutaj zadeklarowal 5 zl. od mieszkarica. Nie wiem, 5 zl. mniej od oUecnei
fwoty, tak, ze spadn4 ceny. Nie, nie m6wig, ze pan powiedzial 5 zl., ze bEdq smieci
kosztowaly,2ebgdq o 5 zl. nilsze. Pan Gregorowicz juziej deklaracji nie daje, bo slusznie,
tak naprawdg nie wie. Ja przypomng tylko, ze, czy my bysmy byli w Zwiazku czy nie, w tej
chwili te Smieci i tak by zdroZaly, tak jak droaejqw innych miejscowogciach w calynn kraju.
Dtolej4 ponad 100% i to nie ma hadnego wplywu na dzialalnoSe Zwiqzku. Nie oszukujmy
sig. Proszg Paristwa, w Zwiqzkujest zatrudnionych 10 os6b, z czego 4 osoby zajmuj4-sig,
ptzepraszam, 4 etaty w gminie do obslugi mieszkaric6w, 4 osoby. Naprawdg ja nie bgag w
tei
chwili wyliczeri Paristwu. Znane s4 mi informacje, Ze gdyby my w tej chwili wysiapili ze
Zwiqzkt i mielibySmy sami zorganizowad t4 gospodarkg, to z duLympiawdopodobieriitwem
ceny te bylyby o jakieS 2 zl. wyilsze, ni? s4 w tej chwili. Przede-wsryrtki- wynika to
z generalnej podwy2ki cen Smieci, ale r6wnie2 z podzialu na frakcj e, czEstotliwo6ci
odbior6w itd., itd. Przypomng tylko, 2e wybudowaliSmy ZakJad i mySmy prosili o te Smieci
zLublina, i mySmy tak naprawdg te Smieci w pewnym sensie kupili ia tO mln. zl.,kt6re byly
dofinansowaniem, czy wplatq do budowy ZaYJadu. Natomiast nie wiedzieliSmy o tym, ze to
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bgd4 Smieci tego typu. Pan Tomasiak twierdzi, ze to jest syf, kita jeszcze tam c;oS na g,
z tego co pamigtam. Ja tego nie wiem. Przepraszam, mohe skoj arzylem z tym syfem
iu
w tej chwili proszg Paristwa nie jestem w stanie polemizowa6 ztymiargumentami, dllatego 2e
nie ma tutaj os6b, kt6re, tych z ukladu, tych: Pani Ewy Badyo czek i Pana Olesiejuka, bo'one
by naprawdg potrafily odpowiedzied na to pytanie, i sprawdzily, i pokazaly czy faktypznie tak
jest, 2e te maszyny, i Pana Krzysztofa Grzegorczyka. Ale Pan Krzysztof jest chyba spoza

,*"*.

ukladu, bo nie zostal wymieniony, wigc oni by wyjaSnili dokladnie. KtoS rzuca coS,
w ptzestzefl publicznE szczeg6lnie, publicznoSd mamy, Ze tak powiem znaczqct:1, i tego
naprawdg nie mozna zweryfikowari. Proszg Pafistwa, jak mo2na zweryfikowa6 twieid:zenie,Ie
Kubot, Ze zostala odm6wiona naprawa pogwarancyjna? Nie mo2emy tego zweryfikor,,va6.iy6
moze zweryfikujemy. Tak samo jak zweryfikujemy t4 0,5 m warstwg Smieci na tagmie
zamiast.. i straszenie, 2e te maszyny zostan1 zniszczone itd. Proste by to bylo, gdyby tutaj na
tej sesji, w tym momencie byl Pan Krzysztof Grzegorczyk Dyrekior Zittadu i pani Ewa
Badyoczek - Brzysta. Te osoby moglyby sig do tych zarzutOw odnieSi, ale jakimS cltziwnym
trafem nie zostaly zaproszone na t4 sesjg mimo, 2e padly takie sugestie, na niekt6rych tam
komisjach. JakimS dziwnym trafem nie zostaly zaproszone. Proszg Pansiwa, jesli dzieje sig,
jestem przedsigbiorc4 od 19, 20 lat z lepszym powodzeniem i" z gorszym,
byly wzloty
i upadki, ale potrafilem sig zawsze ztychupadk6w podnieSd wlasnq prJcq cigzkq, i'mo1e tyi,
2e potrafilem rozmawiat z hdi:rti, i potrafilem sig z nimi porozumiei. I by6 ioz"
odpowiedni4 recept4 na to cale zarnieszanie w Zwi4zku, bo Paristwo tu m6wici
z" Wy
pr6bowaliScie, wnosiliScie, ale \tr'am pokazywali Srodkowego palca. Ja nie wierz:g,
", zeby
ktokolwiek tam pokazal Srodkowego palca. Natomiast wierzE,jistem pewien, 2e .lparistwo
ptzyszli, niekt6rzy z Was szczegllnie,iroszczeniowo chcieli: irlbcie to, to, to, bo my tak
jestem pewien. Ja jestem III kadencjg radnym i widzg, ze niekt6re osoby
maj4
thcemy. Tego
inklinacjg tylko do tego, zeby ci4gle byd przeciw, ie wszystko jest tu proszg paristwa :zie. Ciy
chcielibyScie w swoim Zycil, 2e takpowiem, wsp6lpraco wat i takq osob4, tt6ra nie uridzi nic
dobrego dookola, tylko wszystko ,n'idzi w zlychbarwach, i wszyscy s4 winni dookola'l proszg
Paistwa, moze receptq wlaSnie na rozwiqzanie tego problemuj"rt po prostu konstnrktywna
rozmowa. Spotkanie przy stole i rozmowa: sluchajcie mamy taki pomysT, zrobmy to.I>rzecie1
ja nie wierzg, 2e taki przyklad z regulaminu, o firmach, zatrudnionych w zasobach,
zamieszkalvch, umiejscowionych w zasobach mieszkaniowych, 2e nie
punktu
^oirutakiego
do regulaminu wprowadzie. Nie wierzg w to. Podejrzewam, Le gdyby
cie naprawdE to
zaproponowali to moZna bytoby to bez problemu osi4gnq6. Natomiasi wydaje mi sig, Ze
caly
problem polega na tym, ze ktoS tutaj chce wladzy. Jeszcze wigkszej wiadiy i potrzeba jest
jeszcze kolejnego etapu tej wladzy. I mySlg, ze Paristwo
nie cht4 wiale *yjs6 ze Zwiqziu?
Patistwo, tak jak sig spotkalem na Komisji naszej Infrastruktury i'"Srodowiska, ze
stwierdzeniem takim, 2eby(, moze za chwilg my wprowidrimy drug4 uchwalg, kt6ra <ldwr6ci
cal4 sytuacj g, czyli wr6cimy do Zwiqzku, pod warunkiem, ze nas bgd4 chcieli. No takie
stwierdzenie padlo na Komisji. Proszg Fatistwa, bawicie sig ,upik*rri w skladzie
z matetialanti wybucholvymi, Rozumiem jaka jest intencja, potiafig my(le6 logicznie, ta
uchwala jest wam potrzebna tylko i wylqcznie, zeby postawi 6 iwiqzekpoi S.i*4-i osi4gnq6
swoje wlasne cele. Prawdopodobnie wigksz4 liczbg reprezentacji w Zwiqzkn, by(
-oz"
jeszcze jakieS inne cele dodatkowe. W kampanii przedwyborczej pan
Burmistr:z m6wil, Le
bgdzie stawial na wsp6lpracQ z innymi samorzqdami.- Proszg Paristwa, takie dzialania
doprowadzaj4 tylko do zaogniania sytuacji. Takie stawianie kontrahenta w bizne sie,
czy
w jakiejkolwiek wsp6lpracy, takich rzeczy nie wolno robi6, bo wierzcie mi wy wygracil
w tym momencie, wygracie w tym momencie, ale przegracie w nastgpnym i Uye mJze w
jeszcze wigkszej skali. Takie s4 zasady. Albo poroiu*i.wamy
sig i kazdy ustgpuje jeden
krok, drugi, dochodzi do porozumienia i wtedy jest to porozumienie dobre. aiUo stawiamy
sig
pod Scian4, tak jak postawila nas kiedyS pod Scian4 gmina, w zuri4zku z lokalizacjq
zr.akladu
4t

w Rokitnie.I zauwuzcie, ci4gle s4 te starcia i one z roku na rok bgd4 wyasze. Opamigtajcie sig
Zwiykujest zt4 decyzjqi de facto niemaj4crtr na celu
tzeczywiste wyjScie, tylko postawienie gminy pod prggierzem przymusu. IJwazan,:ie
to jest
nieodpowiednia strategia, ona prgdzej czy p62niq sig skoriciy it" aU miasta. parnigtajcie
o moich slowach. Dzigkujg bwdzo.
proszg Pafstwa. Uwahawr,2e wyjScie ze

Burmistrz KRZYSZTOF PASNIK
Szanowni Paristwo Radni, Panie Przewodniczqcy, Szanowni GoScie, tu wywolal mnie do
odpowiedzi Pan Radny Polichariczukzarzucaj4c,2e uchwala, bo ja j4pnedkladam Wysokiej
Radzie, 2e maJfrr inny cel nilten, kt6ry mam, a ten cel jest bardzo piorty - obni2enie koszt6w
Smieci dla mieszkaric6w Lubartowa. A jezeli chodzi o tq mityizn4 dyskusjg, panie
Rady
Polichanczuk, wsp6lprac9. Tyle czasu ze Starostwem Powiatowym nie bylo wsp6lpracy i pan
zobaczy. W kampanii wyborczej zarzucaliScie mi, 2e rue porozumiemy sig simc,,rzqdem,
kt6ry jest odrgbny politycznie od tego, kt6ry wygral w Lubartowie. Uaalo sig. Cuda, cuda
w
naszym samorzqdzie Panie Radny Polichariczuk. M6wig to emocjonalnie, bo nie
spodziewalem sig, 2e takie slowa uslyszg od Pana. OdnoSnie rozm6w. Juz panu wytlumaczg,
bo mialem tego nie m6wi6 dzisiaj w debacie, kazdym wojt6w rozmarvialiSmy
indywidualnie. OdbywaliSmy roznowy, Zeby poznat ich oczekiwanii, przedstawii nasze
propozycje. Jeden uznal,2e tobyly nie rozmowy tylko jakies tam ugrywanil czegoS.
)rlie bylo
aadnego ugrywania, nigdy nie bylo, nie ma i nie bgdzie. Jedyn4 ,r"irq,,na kt6rej
mi zalezy,to
sq.mniejsze koszty za odpady w tym miescie. I to jest jeden ze sposob6*, kt6ry rnozlmy
osi4gn4i. Na Zarzqdach, o jakiej dyskusji Panie Radny Fan m6wii przychodzqc na obrady
T,arzEdu z 96ry jesteSmy zaszufladkowani, jako przedstawiciel
w Zizqdzie,' z g,ory, bo
chcemy mie6 wplyw na to w stosunku tyle odnoSnie udzialu, mialem ru *ySti-iuto
uczestnicy systemu. Tutaj moi koledzy z wigkszym doSwiadczeniem bardz o szczegolowo
to
wyjaSnili, o czw m6wilem. Tak, tak to wygl4da. Natomiast chc4c rozmawial, -b6,
-urrry
bardzo licznl rueszQ mieszkaric6w, kt6rzy s4 uczestnikami systemu, ten udzial ,ourry"i,
mieszkaric6w w systemie jest znaczqcy. Od razu byl sprzeciw. I te wyniki glosowania,
ki6re
sq jednoznaczne 4:1, 4:1, no.w jednym przypadku trzeba powiedziei, zJ zag].osorvaliSmy
praktycznie jak jeden
.nW, jezeli byla propozycja uchwaty o okresowym podniesieniu
na najniZszych odpadach o 33 zl. w zakresach, mam tu na mySli Lublin,
.T?"rY
IoY6y,
Swidnik i Kamionkg. Tak caLy czas, zakuitdym razem, mimo pr6b byli5my szuflad.kowani
jako miasto. Nie mohe Pan dzisiaj m6wi6 w ten spos6b, ze mialemjakiS inny
cel rriz taki.
MySlg, 2ePan by r6wnie2 chcial, Zeby dla rasrycli mieszkaric6w Smieci bylylak najtafsze,
wigc proszg nie u2ywa6 argument6w, w kt6rych zarzuca Pan Przewodnicz4cemu,
Radnemu
Gregorowiczowi, Radnemu Osieckiemu, 2e my mamy jakieS inne cele niz pan. Kazdy
prowadzi dyskusje tak jak uvtaza,Zeby prowadzic, wigc prorrg nie szufladkowa6
w te.i chwiii
^
mnie, jako wnioskodawcg tej uchwaly. Dzigkujg bardzL.
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Przewodnicz4cy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
lroszg Pan Radny Andrzej Zielifski. Ja tylko w migdzyczasie przywolam umowg nr, tu dla
Radnego Polichanczuka l2llo$ll7 z 5 lipca 2017 roki, gdzie i" r tej umowy, podpisano,
S
2e gmina zobowiqzuje sig dostarczy6,
Zwi1zek, zavJad pizyjqi zagospodarowai
pochodzqce z terenu gminy zmieszane (niezagospodarowane) odpady
komunalne. podpis pod
y]now4, prosz9 batdzo Pan Przewodniczqcy ZarzEduRadoslaw Szumiec iPanZ-calGzysztof
59pyse. druga tzecz, Zeby nie byd goloslownym, tutaj mam oryginal pisma z:, fymy
TECHMLEK, zeby Pan nie zarztcar, ze ktos m6wi nieprawdg. proszg aiazo.'
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Radny ANDRZEJ ZIELINSKI Wiceprzewodniczqcy Rady
Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Sruro*rri paristwo, ja
tak nie bgdg
kolorowo opowiadal tak jak Pan Przewodnicz1cy, wolg zresz4 inne kolorowe rzeczy nii
opowieS6, powiem tak. Proszg Paristwa, zajrzyjmy do korzeni art. Zl a ustawy o samorz4dzie
gminnym m6wi: ,,obowi4zki radnego sprawowa6 godnie, rzetelnie uczciwie nrajqc na
wzglgdzie dobro mojej gminy i jej mieszkafc6w." Dobro mojej gminy i jej miesz:karic6w.
Proszg Paflstwa, dlaczego powstal zwiryek? ot62 zwi4zek gminny, ,iv- migdzygminny
powstal kilkanaScie lat temu, bo radni, wSr6d nich r6wniei
ia'urruii5111y, zte-bEdzie
wykonywal lepiej, rzetelniej, uczciwiej, a przede wszystkim sprawniej zadarua, L:t6re ma
w obowi4zku wykonywai gmina. Po kilkunastu latach dzialalnoSci doszliSmy do tego
wniosku, 2e Zwiqzek nie jest w stanie wykonywad lepiej od gminy tych zadan- tepiej Id
gminy, od jej przedstawicieli raclnych z kilku po*od6*. Nie ctrciaibym po raz kolejny
tlumaczyl, i miesr\dcom, dlaczego Smieci 14 cor* drohsze? Dlaczego ptacimy za. oapiay
coraz wigcej? Nie chc9 odpowiadal. Ja nie mam na to wplywu, jako raany. fo Zwiryek6tutu
te ceny. Ja, jako Radny, mam tylko wptyw na wyb6r delegat6w, ktlrzy s4 w mniejszo3ci.
Co
mam powiedzie6 Panstwu, 2e ja nie jestem w stanie, jako iadny zmieni(, rtututu, rlgglaminu,
,
celY? Ze nie jestem w stanie nic zrobi6
,p.u*i. gospodarki praktycznie gor;podarki
odpadami? To, po co zostales wybrany wobec tego skoro ,i"
iadnigo *plyrl,,l; na to?
Sam dobrowolnie i uczciwie przyznajg sig do tego, bylem wnioskodaw.[ i pioj.ttodawc4
utworzenia Zwiqzk:u, formula Zwiryku sig wyczerpalai dzilja bgdg glosowal ru *yiiiri.*
r.
Zwiqzku nie, dlatego, 2e ja nie lubig w6jt6w, ze
uwuaam, ze dzi-iajana moj4 szlodg. Oni
postgpuj4 zgodnie ze Slubowaniem, kt6re te2 skladali. Dzialajq nu rr"L, swojej gmin,y.
ia ich
za to nie winig. Oni uczciwie i rzetelnie wykonuj4 swoje obtwipki wobec swoich j;min.
Ja
teZ chc9 tak robii. Nie mam takiej mo2liwoSci, bo takiej mozliwoSci nie daje mi ustawa,
w kt6rej to wchodzqc do Zwiqzku, gmina pozbawia sig swoich uprawnieri ustavrowych.
Uprawnieri,
tym r6wnie2: dotyczqcych statutu, regulamin6w ceny. Wielpkrotnie
w poprzednich kadencjach wystgpowaliSmy o to, Zeby zmienid statut, zety Rada Miasta
ptzynajmniej w kosztach dotyczqcych odpad6w miala wplyw na ceng. Na ceng,
nie na
funkcjonowanie 27.O, na funkcjonowanie biura itd. To jest sprawa wypadkowu, il* po
to,
-przed
Zeby Rada,
pelnq odpowiedzialnodci4 my tutaj
sali, mogH6ySmy stan4(i
mieszkaricami i powied-zie6: tak, ja podj4lem takq deiyzjg, biorg ,un,l4odpo*iearialnoSi.
Na
tym polega odpowiedzialnoSd. Nie polega na tym, ze ja odpowiedziatnie wystgpujg ze
Zwiqzku, dlatego 2e mi sig nie podoba co w samym Zwiqzku iobiq, tylko odpowie,friatrie
chca decydowa6 w imieniu mieszkaric6w, dla mieszkanc6w, tutaj na tej sali. iego
Z:wiqzek
mnie pozbawil. Po kilkunastu latach uwazam, jeszcze raz powt6izg, ze formula Zwipyu
sig
wyczerpala. Chce powiedziei Paristwu jeszcze o jednej ,recry, iit6.u, tak juz na 'koniec,
powinna chyba cechowai kazdego z nas, to jest odwaga. ia chcg
fowiedzie 6 i wierzgrv RadE,
jestem radnym kilku kadencji, Rada Miasta Lubart6w w poprzednich
r6wniez kadencjacii
podejmowala bardzo trudne, nawet bardziej trudnie
dzi{i, decyzje
pelnq
odpowiedzialnoSci4 z odwag4 tak jak na przykJad,: przeksztalcenie pREFiBEf-u,, gazie
niewiele brakowalo
mieszkaricy po prostu, no zainicjowali strajk okupacJ,jny,
przeksrtalcenie GASPOL-u itd. itd. Ja m6glbym tu m6wii o wielu: lokalizacjlprrepo.opo*ni
paliw. Proszg Paristwa, tam dochodzilo do zatnieszek i protest6w wielu iet-mieszkaric6w,
tysigcy wrQcz, no tysigcy mieszkaric6w, bo to kilka tyiigcy ludzi np. protestowal o przy
przeksztalceniu niekt6rych zakJad6w. Rada podejmowali aecyzie odpowiedzialnie.
Ja z-calq
odpowiedzialnoSci4 mog? teraz stan46 przed, mieszkaricami, pracowrikami wielu
tych firm,
i oni przyznaj4 mi racjg - wtedy podjgliScie trudn4 decyzjg, odpowiedzialn1 decyzjg, ale ona
z czasem okazala sig sluszna. DziS podejmujemy te|takqtrudn4 decyzjg. Nie wiemy
.ieszcze
czy Smieci, tutaj odpowiadam, czy Smieci bgdq drozsze, czy systim bEdzie droiszry.
Nie
wiem. Mo2liwe, 2e bEdzie drolszy, ale jeSli bgdzie drozszy to bgdzie 'nasza wina., nasza
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decyzja i nasze slowo, czy nasze glosowanie tutaj, a nie Zwiqzku,
a nie ludzi, ktoruy maj4, s4
przedstawicielami.gmin, ale my na to wptywu juz nie UgOziemy
mieli. ChcA prze|;ui
Paristwu informacjg, tez takq w imieniu klubu, ze bgdziemy gllsowali
,u *yjsiri" m ze
Zwi4zku i za tq uchwal4. Dzigkuj g bardzo.

Radny TOMASZ KROWCZyNSKI
Szanowni Pafstwo, Panie Przewodniczqcy,ja nie uchylam sig te2 od trudnych
decyzji,

ztym
kuze skaka6 na gl6wkg, to jednal zawsze pyru- jur.i.
:.rt
-sig
prawdopodobieristwo, 2e tam co$ moi:e by6 pod 1a wodg? Dlategt,
2e staram

2e jak ktos

mi

przynajmniej, lubig podejmowa(, ryzyko, ale ryzyko powiidzmy w jakiS
riorOU zwuzony, czy
bylo wazone, czy przewidywalne, gdzie poiostawiam sobie jakiS margines nu, ir""ry
nieprzewidywalne, bo zawsze coS takiego w 2yciu moze sig "zdarzye. leby
zal<ohczyi,
w og6le mam nadziejg, juz t4 dyskusjg, chgtnie podejmg trudn4 aecyzig pod warunkiem,'ze
bgdg wiedzial ile to bgdzie kosztowalo w Paristwa wydaniu. Nawet,
i.Sfi Ugari e drozej, ale
wtedy mo2emy m6wi6 o innych aspektach. Mamy wolnoS6, jesteSmy poza'wiEzienjiem
itd.,
itd. ale ile to bgdzie nas kosztowalo? Rozumiem, za wolnos (, trzebapticie
. Bgdzie kosztowalo
2 zl. czy szacujemy 5 zl. wigcej. Albo mi powiecie Parisiwo coS takiego
,,bgdzie
'l-,
kosztowalo,
z naszych szacunk6w na dziefi dzisiejszy wynika, ze nasz system, przez
nas
zorganizowany, bgdzie 2 zl. tanszy, ale to sig moze Lmienii,.,, Dobrze, w porzadku,
przyjmujg
to, cos wiem, mogQ cos z czyms por6wnai, bo wiem, 2e teraz powiedzmy, j"rt.s
w Zwi4zku, plac7 tam naScie zlotych od osoby, a tu mi sig proponuje albo 5 z[. wrgcej, -y,
atUo
potencjalnie 2 zl. mniej, przy jakim$ powiedzmy marginesii, ie to sig
nie ziSci atUo pO3Azie
w drug4 strong' No, ale mogg coS por6wna6. To, co Piristwo opowiadacie, to s4 emocjonalne
wyst4pienia w konfrontacji z 16 zl. za osobg od Smieci. Ja proszg, ostatni
raz pytant, ile to
bEdzie kosztowalo
waszym wydaniu? Niech bgdzie drizsze,'ale podajcie kwote, niech
bgdzietaisze - podajcie kwotg. Dzigkujg.
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Przewodniczqcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Dzigkuje bardzo. Zostaly pokazane wszystkie wskazniki, zostaly pokazane
oszczqdnoSci.
Wydaje mi sig, 2e wszystkie rzeczy zostaly wyjaSnione. Nie bgdziemy
brngli chyba, w t4
dyskusjg, chyba, 2e ktoS ma ochotg jeszcze zibrae glos? Nie widzi,
zwiqzku
tym
zaryY\am dyskusjg nad tym punktem. Czy w rp.u*L formalnej ma-ktoS jeizcze>jakieS
wnioski, co do uchwaly? pan Burmistrz, proszg bardzo.

w
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Burmistrz KRZYSZTOF PASNIK
Panie Przewodnicz4cy, Szanowni Paristwo Radni, chcialem wprowadzii
autopoprawkr; do tej
uchwaly, kosmetycznq, ale bardzo wuin1. Mianowicie niech Paristwo ,obu"r4
tekst tej

uchwaly, chcemy dostosowa6 do aktualnego ostatniego opublikowanego
tekstu jednolitego tej
w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa ruUetskiego. f.rct jednolity Statutu
opublikowany na stronie Dziennika Urzgdowego Wojew6dztwaiubelskiego
*starrie w $ 35
bardzo wuine dla tej uchwaly zapisy, natomLst w poprzednim tekScie jednolitym
ta sama
jednostka redakcyjna jest ornaizona, jako
36. Tq zmiang chcialbym wprowadzi6
$
w proponowanym projekc_ie uchwaly w_$ l. Moze odczytam
,,Miaito Lubart6w wyitgpuje ze
Zwiqzku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzib4 w Lubartowie
w terminie
okreSlonym w $ 35 ust. I statutu Zwi}zku." To pierisza czEsttej
autopoprawki i druga nieco
yzej, liczqc od g6ry, w 5 wersie kofrczqc, mozna powiedziei-,
Zwiqzku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w'nawiasie liiennik
Urzgdowy WojewSdztwa
Lubelskiego, pol.2352, i tu jest ta autopoprawka
,,22013 r.,, zamykamy"nawias.

uchwaly

)d*i"
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Przewodnicz4cy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Dzigkujemy batdzo, zroztlurnielismy autopoprawki, czysto kosmetyczne po
prostu. Dobrze.
Proszg Paristwa, uw-ag?, bgdziemy przeciodzili do glosowania. proszg potwierdzi6
quorum.
Czy wszyscy potwierdzili quorum? Proszg potwieidzii quorum Szanowni Radni. Jeszcze
jedna autopoprawka? No Panowie, bo
zatwierdzam quorum, wigc panie Mecenasie
prosilbym o szybsz.qreakcjg. ZapraszamPana Mecenasa do m6wnicy, jeLefipan
Mecenas ma
jakieS w4tpliwoSci. Panie Mecenasie jestem troszeczkg
,urkorLony, poniewaz one sQ
zaopiniowane pod wzglgdem prawnym te uchwaly. Panie Mecenasie proogo
treS6 pqprawki.

ja

Mecenas PAWEL DEPTUS

Wysoka Rado, Panie Przewodni czqcy, poprawka jest technic zna,
w zwiqzku z tym, ize zostal
opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o samorzQdzie gminnym tutaj
Dziennik Ustaw
bgdzie 22019 r. poz. 506.
Przewodniczqcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Panie Burmistrzu, czy jest to wniesione form4 autopoprawki?

BURMISTRZ
Tak, jak widai dzial prawny dziala sprawnie. Zostalo to wychwycone,
dlate go tezprosilbym

o wprowad zenie,j ako autopoprawka.

PrzewodniczEcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Pozwolg sobie nie zgodzil sig. Dzial prawny nie dziaNa sprawnie.
Nie mo2emy mie6 uz tylu
poprawek w podstawie na uchwalach. Dlatego mam u*ugg
do dzialu prawnego Rady Miasta,

i

nie m6wig, to

je1 przytyk do pana Burmiitrza, tylko to jest przyty,k jako
Przewodniczqcego do dzialu prawnego Rady Miasta. Muszg prrypo-r,i
e6, Le zgodnie
z nowelizaci4 ustawy o samorzqdzie gminnym przewodni
Miasta ma r6wnie2
prawa wydawa6 okreSlone polecenia pracownikom, kt6rzy "rqiy
s4 zatrudnieni w UM. Nie mo2e
b-y6 tak, abySmy mieli
3 poprawki w podstawach do uthwaty, kt6ra jest
j tak istotna.
wyruham gtgbok4 dezaprobatg dla dziatu p.u*rrrgo Rady Miasta.
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BURMISTRZ
Dobrze Panie Przewodniczqcy. Szanuj4c tutaj Pana uprawnienia
w zwiqzku z nowelizacjq
ustawy, jednakze lepiej to wychwyci6 w tym momencie niz potem
miei z tego prqblemy.
Dzigkuj9.
Przewodniczqcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Zgadzam sig bardzo z Wm, ale tu r6wnie2 chcialem zwrocil
uwagg na jednq rzecz, ze
w chwili, kiedy otrzymujemy uchwary te uchwaly maj4 pieczatkg raicy pru*r.go.
Skoro
majqpiecz4tkg radcy prawnego to oczekuje od obsiugi
irawnej, ,e .r"tr*aty bgd4 sprarvdzone
od a do z, a takie poprawki mo2na byto wychwyciZ
etapie przesylania uchwal radnym.
nie mo2emy tutaj zgadza(, sig na to, aby ui tyl""abylo-uwag. Ja roz:rxrriem,
ze s4 to
autopoprawki, s4 one wniesione, ale nasze u*ug-i, prosilbym
ieby przekazano obsludze
prawnej, Zebysmy przedlt*i sytuacjami, nie bylifoZniej
stawi ai. zniczi, japrzekazujg te
uwagr obsludze prawnej. Proszg Paristwa, w nviqzku
ty*,2e wszystkie autopoprawki
zostaly juZ wniesione, jak mniemam, Panie Mecinasie
czy coS jeszcze? (Mecenas: nie)
Pierwsza poprawka zwiqzanajest z dziennikiem ustaw w pierwszym
nawiasie i tutaj jest
przywolany 2019 r. Dziennik Ustaw tekst jednolity, pozycju
turn Aytat 506. p1iniej mamy
Dziennik Wojew6dztwa Lubelskiego poz. 2352 ...'...-ze zmianami "ipozniij
w $ 1 zamiast
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$ 36' $ 35 ust. l, To s4 te autopopTuyli wniesione przez Pana Burmistrza. No du2o tych
poprawek proszg Paristwa, jak na 5 zdah 3 poprawki.
Nastgpnie Przewodniczqcy Rady przeszedl do procedury glosowania przedmiotowego
projektu uchwaly. Przypomnial radny, 2e kazdy z nich tUJugule indywidualnie
swo]e
urzqdzerie do glosowania, poniewaz s4 juZ pierwsze wyroki zatakleiostepowanie.
Glosowano w sprawie:
wystEpienia Miasta Lubart6w ze Zw4zku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej,

Wvniki glosowania
ZA:11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJQ SIf,: 7, BRAK Gtr,oSU: O, NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA

(tt)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Ewa Grabek

, GrzegorzBenedykt Gregorowi cz, Cirzegorz
Piotr Jaworski, Anna Kuszner, Renata Urszula Maz;, Wojciech rkzyshof
osiecki, Jacek
Tomasz Tch6ru, Jacek Mikolaj Tomasiak, Andrzej wojciech Zieliriski
PRZECTW (3)
Tomasz Kr6wczyriski, Marek Adam polichanczuk, Jan Stanislaw
Scisel

WSTRZYMUJE SrE (7)
|obert Szczepan Blaszczak, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elzbieta Monika Mizio, Beata
Pasikowska, Grzegorzpiotr Siwek, Krzysztof Adam Zyilko
Uchwala

NrYll28l20t9

Po podjgciu uchwaly Przewodni czqcy Rady zarzydzil

l0 min. przerwg.

Wznowienie obrad po przerwie.
b) uchylenia uchwaly Rady Miasta Lubart6w nrXLYl294/lO zdnia g
lipca 2010 r.

Wprowadzenia
WROBLEWSKI

do projektu uchwaly dokonal

Zastgpca Burmistrza

pan

JAKUB

Panie Przewodniczqcy) Szanowni Paristwo Radni zanimzacznQwprowadzenie,
bardzo proszg

o naniesienie autopoprawek w podstawie prawnej niniejszej uchwaty. ot6z takjak pan
mecenas m6wil, zm]9{t sig tekst jednolity ustawy o samori4dzie
gminnym, wigc jest to
Dziennik Ustaw z 2019 r. pou.506, pozostale izeczy wykreSlamy
oraz tutaj jest $ 30,
powinien byd $ 10 ust. 2 porontmienia migdzygminnego z
dnia31 sierpnia 20ll r.
Szanowni Paristwo niniejszy projekt urn*aty
iest koniekwencj4 uchwaly, kt6ra panst\,vo byli
laskawi podj46 przed chwil4. Ja moi:e przyoczE, dlaczego az
trzeba uchylai cal4 uchwalg.
ot62 sprawa rozliczenia oSwiaty, rozliczenia koszt6w ucZestnictwa,
ihodzenia 11czni6w
z terenu gminy do szk6l miejskich, ciqgnie sig od dluzszego czasu.
"ry Wielokrotnie
byla
powodem konflikt6w, porozumieri nieporozumief. Pierwsze
porozumienie do jakiego
dotarlem bylo to porozumienie z 27 maji 2005 roku, zawarte
migdzy Miastem Lubart6w
G.mina
(Wypowiedl
Przewodniczilcego
panie Burmistrzu,
Rady
z
sali:
Przepraszam
1
P.anie. mecenasie prosilbym, aby nie przeszkadzae.
rat samo
zwracam uwagg radnym,
r6wniez prosz9 osoby, kt6re przyszty dzisiaj na sesjg Rady
Miasta... panie dyrektorze

i
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r6wnie2 prosilbym, bo tutaj zakllcacie Pafistwo, sq kuluary, moznalvyjsd
wyjasnid trl temoty,
Pan Burmistrz Jakub Wr6blewski wprowadza do waznej'uchwaly,"Lt6ra

chwilg wywola dyskusjg, prosilbym

o

podejrrrr*u^ ,u

wsluchanie sig w uzasadnienie do tego projektu
uchwaly.) Pierwsze porozumienie reguluj?ce sprawy, Ze takpowiem, oSwiatowe
czll sprawy
pokrywania koszt6w uczestnictwa dzieci z Gminy Lubart6w, czy chodzenia
clo szk6l
prowadzonych ptzez miasto Lubart6w, to porozumienie nosi dati Zl
maja 20()5 roku,
w kt6rym wymienia sig dzieci i istnieje odpowiedni przepis, kt6ry m6wi ze Gminalubart6w
,
pokrywa koszty uczestnictwa dzieci w naszych szkotach, koszty wykraczajqce
poza koszty
pokrywane przez subwencjg oSwiatow4. Do tego porozumienia-byly
wystiwiane corocznie
skwitowania podsumowuj4ce rozliczenia finansowe migdzy gmin4 u ,niurt.11t.
Mam przed
sob4 takie przykladowe pokwitowanie za rok 2006 i jest io kwota,
kt6r4 Gmina t,ubart6w
jakby dofinansowala lubartowsk4 oSwiatg, kwota !O+ZSZ,55
zl. Nastgpnie w 2Cx10 roku
zostalo zawarte juz formalne, poprzez poron)mienie rad gmin, pororrrni"nie. pierwsza
uchwala byla z 30 kwietnia 2010 roku, uchwala Gminy Lubart6w w
zakresie po,,arierzenia
zadaria wlasnego Gminy z zakresu oSwiaty miastu. Natomiast 9 lipca
2010 r.jesi to uchwala
Rady Miasta Lubart6w w sprawie przejgcie do realizacji zadania*lurrr"go
Gminy Lubart6w
z zakresu oSwiaty- Tutaj szczegolowe zasady funkcjonowania fwestii
finansowej
porozumienia reguluje porozumienie z 31 sierpnia iOt t roku, kt6re
okresla, ze powierzajqcy
czyli Gmina Lubart6w, zobowiqzuje sig sfinansowad koszty ksztalcenia dzieci ;z terenu
Gminy Lubart6w wymienione w $ l, tj. z miejscowoSci Chlewiska, Lis6w,
Brzeziny,
Szczekark6w, nieznajduj?ce pokrycia w sutwencji oswiatowei poptzezprzekazanie
sirodk6w
,
finansowych w formie dotacji celowej, ,*^j dalej dotacj at ia kiaego
ucznia Gminy
Lubart6w, wymienionego wlaSnie, z tych miejscowoSci, TczEszczaj4cJgo
do plac6wki
oSwiatowej prowadzonej przez miasto Lubart6w. To porozumienie
funkcjonovralo na
podstawie tych uchwal dalej, at| do dnia2} grudnia 201I roku.
Przepraszam jeszcze dodam,
2e porozumienie zgodnie z obowi}zuj4cym prawem, powinno bye
opuUtikowane w Dz:ienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Lubelskiego i- to porozumienie z sierpnia
2011 roku zostalo
opublikowane w Dzienniku Urzgdowym WoJew6dztwa Lubelskiego.
Nastgpnie zostalo
zawarte porozumienie dnia 20 grudnia 2011 roku pomigdzy
Gmin4-Lubart6w a Miastem
Lubart6w, w kt6rym czltaffiy: Na mocy tego porozumienia Miasto Luban6w
odsrtqpi od
dochodzenia naleZnoSci za lata 2008
iotb, w kwocie 603 3gg,73 zl, wynikajqce
z^rozliczenia dotacji ponad otrzymanqsubwencjg oSwiatow4 koszt6w
nauki uczni6w iz terenu
Gminy Lubart6w, uczgszczaj4cych do rk6l poditu*o*ych i gimnazjalnych,
kt6rym organem
prowadz4cym jest miasto, zawiesi dochodzenie tych naleznosci
od zOit roku, zobowipuje
sig do nieodplatnego przyjgcia dzieci zamiesikalych na terenie Gminy Lubart6w
do
przedszkoli publicznych i oddzial6w przedszkoinych przy szkolach
podstawolvych
yv ylzyoailku objgcia_ subwencj4 oSwiatow4 ksztalcenia dziici w szkolacir publi.cznych
i oddzialach przedszkolnych przy szkolach podstawowych, zobowiqntje sig do glosowania na
posiedzeniu Zgromadzenia Zwirqzku Komunalnego Cmin'Ziemi
Lubartowskiej zapocljgciem
decyzji zapewniajqcej nieodplatny odbior odpad6w komunarny"r, oa
-i".rr.*.6w wsi:
Rokitno, w6lka Rokicka, w6lka Rokicka Kolonia, Baran6wka, Trzciniec
i wandzin oraz
pierwszefstwa zatrudnienia mieszkaric6w Gminy Lubart6w
w powstalym Za.kladzie
Zagospodarowania odpad6w, a takze akceptuje oSwiadczenie
zariqdu przedsigblorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ty rrUurtowie jako dostawcy
wody do oclbiorcy
hurtowego, tj. Zakladu Uslug Komunalnych i MieszkLiolvych
*
L,ruu.to-ie z siedzib4
w Skrobowie Kolonii,. do wylilczenia z kalkulacji stawek wody Srodk6w trwalych
niesluZ4cych przesylowi wody do odbiorcy hurtowego. Trasy
dostaiczania wody, a tym
samym wartoS6 Srodk6w trwalych ustal4 dostawca i odbiorca
hurtowy. Gmina Lubart,jw zaS
zobowrqzuje sig do: przyst4pienia do zmiany planu zagospodarowania
przestrzewrego Gminy
Lubart6w, uchwalenia zmiut w gminnym planil zagospodarowania przestrzennego,
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na przeznaczeniu terenu skladowiska odpad6w w Rokitnie pod lokalizacjg
Zakladu Zagospodarowania Odpad6w dla Zwiqzku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej, a takze zobowi4zuje sig do zapewnienia bezplatnego dowozenia dzieci
objgtych obowiqzkiem dowoZenia do szk6t znajduj4cych sig na terenie miasta Lubart6w.
polegajQcych

W ostatnim $ 5 tego porozumienia czytamy,2e jakakolwiek zmiananiniejszego porozumienia
iest mo2liwa po uzyskaniu zgody Rady Gminy Lubart6w Rady Miasta Lubart6w.
Porozumienie to zostalo zaakceptowane, zatwierdzone stanowiskiem Rady Miasta L,ubart6w
dnia2} grudnia 201 1 roku. Proszg Paristwa zgodnie z opini1prawn4 naszych slu2b prawnych

i

to porozumienie powinno by6 do swojej waznosci oprbliko*an"
w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Lubelskiego i jezeli ju| zatwiedzone, to powinno
by(, zatwierdzone uchwal4, natomiast nie stanowiskiem. Zeby wzruszyl to porozrnmienie,
czyli powr6ci6 do stanu sprzed 2011 roku, kiedy to Gmina Lubart6w rekompinsou,ala nam
koszty utrzymania uczni6w gminnych w szkolach miejskich, powinniSmy zdaniem naszych
sluZb uchylii uchwalg, kt6ra jest podstaw4 zawarcia tego poiozumienia, czyli tg uchwalg
z dnia 9 lipca 2010 roku. Innej mo2liwoSci zmiany stanu faktycznego nie mamy. Dodam

tylko, 2e naszym zarniarem nie jest sprawienie, aby uczniowie z terenu Gminy Lubart6w nie
chodzili do lubartowskich szk6l. Jest w tej chwili 412 uczni6w z terenu Gminy Lubart6w, to
mniej wigcej cala Szkola Nr 4 ma tylu uczni6w, oczywi6cie m6wig mniej wigtej, bo nie jest
to dokladnie, natomiast sprawienie, Zeby Gmina zaczgla placi6, zacigla ponosii koszty
utrzymania uczni6w w naszych szkolach, tak jak to mialo miejsce przed 20ll rokiem. To
mohe tyle Panie Przewodniczqcy. Jezeliby byty jakies pytania, to wedy odpowiem.

PRZEWODNTCZACY RADY
Dzigkujq Panu Burmistrzowi, najwazniejsza argumentacja padla, Ze niejest to po to, Zeby
ptzed kimkolwiek zamykad szkoly, tylko Zeby uczciwie sig rozliczye . tikze nie Ugdg fana
prosi6, Zeby Pan dodatkowo uzupelnial na tg chwilg. Natomiast zanim otworzg dyikusjg
w tym punkcie, poproszg o opinie Komisji.
wszystkie Komisje stale Rady Miasta pozytywnie zaopiniowaly projekt uchwaty.
Wobec faktu, iZ.Zaden z radnych nie przejawil woli zabraria glosu w otwartej w tym punkcie
i, Przewodni czqcy poddal przedmiotowy proj ekt pod glosowanie.

dyskusj

Glosowano w sprawie:
uchylenia uchwaly Rady Miasta Lubart6w nrXLYl294ll0 zdnia 9 lipca 2010 r.

Wvniki slosowania
ZA:11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJQ SIQ: 7, BRAK Gtr,oSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA

(tt)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, GrzegorzBenedykt Gregorowi

cz, Grzegorz
Piotr Jaworski, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazui, Wojciech lkrysZtof Osiecki, Jacek
Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tomasiak, Andrzej wojciech Zi"HRrki
PRZECTW (3)
Tomasz Kr6wczyriski, Marek Adam polichanczuk, Jan Stanislaw Scisel
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WSTRZYMUJE SrE (7)
|oblrt Szczepan Blaszczak, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elilbieta Monika Mizi6, Beata
Pasikowska, GrzegorzPiotr Siwek, Krzysztof Adam ZySko
Uchwala

NrYlll29l20l9

c) wniesienia sprzeciwu do uchwaly Nr llll2l20l9 Zgromadzenia Zwiqzku Komrmalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zwi'zil

Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Do projektu uchwaly wprowadzil BURMISTRZ MIASTA
Szanowni Paristwo Radni, Panie Przewodniczqcy, Drodzy GoScie na pocz4tku chcialem
wnie5
autopoprawkg do tej uchwaly w czgsci dotycz1cej aktualizacji publikator6w (Dz.U.2,2019
r.
poz. 506), czyli wykreslamy obecnie wpisane w propozycji uihwaty publikatory, po prostu
aktualizujemy publikatory). Jest to uchwala
spru*i" wniesienia sirieciwu Oo uc't *aty N,
Ill 12 120 I 9 Zgromadzenia Zwiqzku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca
2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zwiqzku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
I tak

*

jak czytamy w

uzasadnieniu Zgromadzenie Zwiqzku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej 5 marca 2019 roku dokonalo zmianw Statucie Zvlirpzk:u,* tz, dodalo
nowy
f
12a, zapis zaproponowany przez Zarzqd Zwiqzku, Zgiomadzeiie marginalizuje
rcprezentacjg miasta l,ubartowa, to juz m6wiliSmy przy dyskui.li odnosnie wyst4lienia
Le
Zwiqzku. Mimo 2e Ltbart6w ma prawie, czy prresrio io ilo udiiat6w, czy tez uczestnik6w
Zwiqzku,. w Zwiqzkt Komisji-przyznano miastu tyle samo czlonk6w, co pozostalym
gmfngm. I tu jest podany przyklad Gminy Ostr6wek, i.t6ru rnu tylko 3,5
tys. milszkaric6w,
posiada tak4 sam4 iloS6 czlonk6w jak Lubart6w. Szeroko bylo juz komentowane,
uzasadniane
przez koleg6w radnych, 2e nie godzimy sig na takie traktowanie jako miasto
Lubart6w, wigc
chcemy wnieS6 tutaj sprzeciw. Dzigkujg.

$

Przed otwarciem dyskusji w tym punkcie porz4dku obrad dzisiejszej sesji przewo
dniczqcy
}1dr pgprosil o opinie poszczeg6lnych Komisji na temat przedmitto*ego proj"ktu uchwaly.
Wszystkie Komisje wydaly pozytywne opinie na jej temat.

W otwartej dyskusji Zaden radnych nie zabral glosu. Przewodni czqcy przyst4pil do
procedury glo sowania om6wione go proj ektu uchwaly.

z

Glosowano w sprawie:
wniesienia sprzeciwu do uchwaly Nr III l2l20l9 Zgromadzenia ZwiqzkuKomunalnego
Gmin
Ziemi Lubartowskiej zdnia 5 marca 2019 r. w sprawie zsniany Statutu Zwiqzku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

IrVvniki slosowania
zA:21, PRZECIW: 0, wSTRZyMUJq SIf: 0, BRAK Gtr oSU: 0, NIEOBECNI:

0

Wyniki imienne:

zA (21)
Jacek Bednarski, Robert SzczepanBlaszczak, Teodor Czubacki, Ewa
Grabek

, Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz
Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, ElzbietaMonika Mizio, Woj ciech
Kr zy sztof
Osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichanczuk, Grzegorz piotr Siwek,
Jan Stanislaw
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Scisel, Jacek Tomasz Tchlrz,Jacek Mikotaj Tomasiak, Andrzej Wojciech
Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko

Uchwala Nr VII/30/2019
d) okreSlenia programu opieki nad,zwierzgtami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomno6ci
zvnerzqt na terenie Miasta Lubart6w

[g:t
_I9!Iuty zostat om6wiony
WROBLEWSKIEGO

przez Zastgpca Burmistrza pana

J,AKUBA

Panie Przewodniczqcy) Szanowni Paristwo Radni na poczqtek poproszg
o wpro\,,yadzenie
analogicznej autopoprawki do projektu uchwaty, r6vmiez inne -oznaczenie publikatora,
w kt6rym jest ustawa o samorz4dzie gminnym, tj. Dz.V. z 2019 r. pol.506. prograrn
opieki
nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci jest
uchwalany co roku przez
Radg Miasta. Zgodnie z. ustawq opiekg nad bezdomnymi ziv'ierzgtarni
miasto Lubart6w
zapewnia poprzez odlawianie bezdomnych zwierzpt zapewnienie bezdomnym
zwierzEtom
opieki w schronisku dla zwieruqt, zapewnienie opieki nai wolnozyjEcymi
koiami, w tym ich
dokarmianie, ograniczenie populacji bezdomnych zwierzqt aopro*udronych
do scluoniska
p.oprzez ich sterylizacjg, kastracjg oraz usypianie Slepych
miot-6w, porrrki**ie wlaScicieli
dla bezdomnych zwierzqt, zapewnienie d,orahnej opieki weterynaryjnej bezdomnym
zwierzgtom, zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej ; pizypadku
zdarzen
drogowych z udzialem zwierz4t i zapewnienie opieki zwierzgiom * gorpoi*stwie
rolnym.
W ramach realizacji tego programu gmina wsiolpracuje z'wielomi poa*iotu-i. Takim
gl6wnym podmiotem jest schronisko- dla bezdomnyci zwierz4t w
Nowodworze, kt6re
zajmuje sig odlawianiem. bezdomnych zwierzqt zapewnieniem bezdomnym
zwierzgtom
miejsca w schronisky, gbjgcie opiek4, w tym weterynaryjn4 przebyw
ujqiin tarrr zwiirzqt,
ograniczeniem populacji bezdomnych zwierzqt prrl, ich sierylizacig"i
kastracjg zwierz4t
przebywaj4cych w schronisku, prowadzenie dzialafi zrnieruajqcvch
ao pozyskiwaniu ,o*y"il
wlaScicieli i oddawanie_ do adopcji bezdomnych zwiirzq. osobom zaintereso*uryi dokonywanie przez lekarzy weteiynarii usypiania Slepycir miot6w pochodz4cych od
bezdomnych zwierzqt w 2018 roku dzigki szeroko prowidzonemu
wolontariatowi i akcji
wolontarystycznei w schronisku do aqopcli udalo sig odda6 54
zwierugta
tj. g3% zwierzqt.
Poza tym schronisko przeprowadzilo -okolo 2li interwencji w r6znych
sytuacjach
dotycz4cych zwierzlt r6wniez prowadzony byl od kilku lat program
znakowania wszystkich
przyjmowanych zwietzEt oraz prograTy_ kastracji, steryliiacjl,
znakowania bezdomnych,
w tym takze dokarmianych przez mieszkaric6w miasta *olrrory;4.ych
kot6w, w roku 20lg r.
w ramach tego programu sfinansowano 3l takich zabieg6w. ijrirgi- podmiotem,
kt6ry jest
partnerem w ramach realizacji tego programu jest
Lecinica dla Zwiirzqt Sp. Cywilna iran
Krzysztof Burzyriski przy ulicy I Maja, utory ,ii^uje sig opiek4
weterynaryjnq w przypadku
zdarzefi drogowych z udzialem zwieript. - Truecim podmiotem'
:"Ji Gospodarstwo
Agroturystyczne Leszek Wronisz ,,Ranczo Arka" Serniki,
kt 6ry zajmuje, czy opiekuje sig
zwierzEtarni, kt6re z jakich, czy innych powod6w zostily
ta.6r*" wlascicielom
gospodarstwa rolnego, chodzi o zwierugta gospodarskie.
I trzecim partnerem to jest wla5ciwie
podmiot grypolvy, jest to grupa wolontarius ry, kt6ru zajmuje
sig dozywianiem, czy dbaniem
o wolno2yj4ce koty. To wszystko tak w skr6cie Panie Przewodni
czqcy. Jezelibgd4 pytania, to
bardzo proszg. Aha, dodam jeszcze,2e program ten zostal pozytywnie
zaopiniowan), przez
po{mioty, kt6re po-wrlny go zaopiniowai, tj. przez Powiatowego
Lekarza weterynarii
w Lubartowie i Kolo tr,owieckie ,,Kni.l?".. zostal te2 poddany kinsultacjom
spole czr1.i1n
w ramach programu. W ramach konsultacji nie wplyngly iadneuwagi
ao t.!o f.ogftImu.
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PrzewodniczEcy Rady poprosil o przedstawienie opinii wydanych na temat
om6wionego
projektu przezposzczegblne Komisje stale Rady Miaita.

Radny JACEK

BEDNARSKI Przewodniczqcy Komisji

Budzetowej

i

Inicjatyw

Gospodarczych
W czasie posiedzenia Komisji Bud2etowej Inicjatyw Gospodarc zych zostala zg,loszona
jednapoprawka ptzez Pana Przewodnicz4cigo Jacka Tomasiaka.
Radny zaproponowal, aby
w $ 10 zalqcznikado uchwaly zwigkszy,d Srodki finansowe o 1 tys. zl,tj.'zkwoty
77 100,00 zl
nakwotg 78 100,00 zloraz doda6 wtym samym g 10 pkt 3 w brimieniu:,,i;
sterylizacja
i kastracja wolnoZyj4cych kot6w 1000 zl". iN wyniku powyhszej zmiany dotychcrasowy
guntt 3 stalby sig punktem 4. Komisja proponowanu popiu*kq ziprobowata jednggloSnie,
iloSci4 6 glos6w, po czym projekt uchwaly r6wniez-zistat zaopiniowany
6 glosantti,,za,,.
(Wypowied2 Wiceptzewodniczqcego Rady: Trzeba dodai, ze pokrycie
finansowe na to jest.
Wypowied1Przewodniczqcego Rady: Tak, w bud2ecie jest pokrycie.;
OczywiScie w trud2ecie
miasta jest pokrycie finansowe.

i

-

wszystkie Komisje pozytywnie ocenily przedmiotowy proj ekt.
PrzewodniczEcy Rady otworzyl dyskusjg w tym punkcie.

BEATA PASIKOWSKA
Ja tylko chcialem powiedziel, 2e z zasady wspieram naturalne planowanie rodziny,
a chcialam poptzed tutaj wniosek Pana.Prze*odrri.r4.ego. Te2 moi
wyborcy dopraszali sii,
aeby ta kwota byla zwigkszona. Wigc jeSli jest to rnoziiwe,
to prosimy , zeby zwigkszy(, ig
kwotg wlaSnie jesli chodzi o koty wolnoZyj4ce.
Radna

PRZEWODNICZ,{CY RADY
Dzigkujq Pani Radnej, cieszg sig, 2e tak sig zgadzamy. Ja moze
tylko dwa zdania, zeby
uzasadni6. obiecujg, 2e kr6tkie. Proszg Panstwa ta poprawka
zostia zgloszona na proSbg
os6b, kt6re s4 wol^ontalius_zami w tym stowarzyszeniu.-Jak Paristwo
slyJzeli pan Burmistrz
powiedzial ponad s0
adopcja. Wigc Ci ludzie wykonuj4 kawal dobrej .oboty. Natomiast
Yo
bywa czgsto tak, 2e koty, kt6re funkcjonuj4 wotol nasiych zabudowan
wielorodzinnych,
abyt mozejednorodzinnych, s4 dokarmi*r"'prr", te osoby, to s4 mlode, czgsto jeszcze nie
studentki, jeszcze uczennice gimnazj6w, szk6i podstawowych u
rowniez i studentki
,
i te osoby nie sta6 po prostu, Zeby wziilt, tak4 kotkg, m6wig tu o"uruori
kotkach przede wszystkim,
chociaz kotom tez by sig przydala ta czynnoS6, poniewaz musimy
sobie idawa6 sprawg, 2e
mloda kotka, mlody.kot potrafi4 mie6 3-4 mioty w skali ,otu i mamy
wydatki na
dokarmianie, ale r6wnie2, jak juz taka chgi i ktoS dokarmia i
opiekuje sig t/mi bezdomnymi
ztirerzEtatrri, to nie
?zyimy tego, by p62niej te zwierugtu -uriuly t[aowae w schroniskach.
To jest tylko 1000 zl, poniewaz to jest pr6bne. Takie usunigcie
*acicy, to jest okolo 100 zl,
jezeli chodzi o jednego kota, wigc to;"it zabezpieczenie
fuodk6w raptem dia l0 zwierzakow.
Nie s4 to duze wydatki dla budzetu, a niech ci mlodzi ludzie, kt6rzy
chc4 to robii, niech maj4
r6wnie2 mozliwoSi tej.rcalizacji. Padly
jest
2e
trudno
rozr6zni6
slgry,
kota bezdomnego od
kota, kt6ry jest kotem \domowym. Ja na Komisji powied ,iul"^,
za ..., bo moja siostrzenica
te2 sig takimi pala zajgciami i ona tezjest wolontariuszem, to juz'tutaj
ziradzE, w tym
schronisku, ale r6wniez proszg Panstwa takie koty one w wieku
3-a miesiicy choruj4 juz na
katar koci, ulegaj4 slepocie, wigc to jest jeden czynnik, kt6ry
wyr6 znia kota, kt6:ry jest
bezdomny' No i druga
to
uszy
i
Swierzb
w
uszach.
Wiadomo
wtedy, 2e to sqna pewno
\zecz
koty, kt6re nie maj4 wlaScicieli, bo wlaSciciele, ktlrzy przygarniaj4
takie zwierzEta,,przede

5l

wszystkim do Slepoty kota na pewno nie dopuszczq.DziEkujg bardzo i proszg poparcie
o
tej
poprawki.
Wigcej glos6w w otwartej dyskusji nie bylo, zatemPrzewodni czqcy zamlirr$jq
i poddal pod
glosowanie poprawkg zgloszon4 na Komisji Budzetowej i 'tnic;atyw'Gospodar
czych,
w wyniku czego zostala ona jednogloSnie, 21 glosami ,,zi', przyjEta przez naag Uiasta.
Nastgpnie Przewodniczqcy przeszedl do procedury glosowania pio:.[t, uchwaly.
Glosowano w sprawie:
okeSlenia programu opieki nadzwierzgtami bezdomnymi oruzzapobiegania
bezdomloSci
zwierzqt na terenie Miasta Lubart6w

Wyniki glosowania
ZA:21, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ:

O,

BRAK Gtr,oSU: O, NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA (2t)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor Czubacki, Ewa
Grab ek
Chzegorz
Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz
Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elilbieta Monika Mizio, Wojciech
Krzysztof
Osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichanczuk, Grzegorz piotr Siwek,
Jan Stanislaw
Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tornasiak, Andrzej Wojciech
Zieliriski,
Ktzysztof Adam ZySko

,

Uchwala Nr VII/31/2019

e) Miejskiego Programu Profilaktyki

i

PrzeciwdzialaniaNarkomanii na rok 20 I 9

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz

BURMISTRZ MIASTA
Ja woli wyjaSnienia, bo tez chcialem tutaj zglosil autopoprawkg, odnognie
tego, co pan
Przewodnicz4cy kilkanaScie chwil temu mowiioanosnie obstugi prawnej
. ot6z aktualizacja
publikatora zostala przez Marszalka Sejmu zrealizowana 22
lutego 2019 roku i ona sig
pojawila dopiero w systemach radc6w prawnych po 15 marca.-wig,
st4d wynikaj1 te
wszystkie autopoprawki, te zmiany. Dlatego tei w iy^ poypadku,
w iej uchwale r6wnie2
wnoszg autopoprawkg aktualizuj
4c publikator.
PRZEWODNICZ,TCY RADY
Dzigkujg bardzo. Natomiast nie usprawiedliwiam obslugi prawnej, poniewa2
materialy byly
zatwierdzane i rozsylane 19 marca, czyli jaz,po tym jak zisialo
to naniesione.
Pani KRYSTYNA BAJDA Przewodnicz4caMiejskiej Komisji
Rozwi4zywania problem6w
Alkoholowych
PrzewodniczEcy, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado Miejski program profilaktyki
l$it
i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oi* irr""iwdzialania
Narkomanii na ro k 20 1 9
okreSla lokaln4 strategig w zakresie profilaktyki uzaleinieh
oraz minim alizacji szk6d
spolecznych, rodzinnych i indywidualnych wynikaj4cych z uLrywania
substancji
psychoaktywnych. Dokument ten stanowi kontynuacjg i iozwiniEcie
dzialari prowadzonych
ubieglych, zgodnych zar6wno z aktani prawa na poziomie krajowym, jak
Ii lokalnym.
Jut_uth
Program zatireracele: og6lny i szczeg6lowe, kt6re wpikaj1zpodanych
punkt6w
52

zawartych w aktach prawnych. Miejska Komisja bgdzie realizowala konkretne priorytety,
czyli dzialania w ramach tych wyznaczonych cel6w. Pierwszy priorytet to zwi.gkszenie
dostgpnoSci do
...ohy9h form pomocy terapeutycznej iehabilitacyjnej dla os6b
uzaleznionych ich rodzin, a takle os6b dotknigtyth zjawiskiem prr"io"y
w rodzinie,
w kt6rej istnieje problem alkoholowy. Na ten koszt-Komisja porrni"ru 50 iys. zl. Jest to
utrzymanie punku konsultacyjnego, gdzie wlaSnie odbywi s1g terapia, pomoc rodzinom
problemem uzal_eirrieh. Drugi priorytet to wspieranie profilaktycinej dzialalnoSci
ilformacyjnej i edukacyjnej, w szczeg6lnoSci dla dzieci mloiziezy. I tutaj n a to zadanie
Komisja ptzeznacza2O0 865 zl. Jest to dofinansowanie szk6l,kt6re realizuj4
rekomendowane
i indywidualne programy profilaktycme, kt6re s4 zatwierdzane przez ruay p.augogiczne.
Ttzeci priorytet to wspomaganie dzialalnoSci organizacji prr*rqdouuych'oraz po6miot6w
okreSlonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni a' 2003 roku o
dzialalnoSti po2ytku
publicznego
wolontariacie, sluz4cej rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych
i narkomanii w obszarze profilaktyki i rehabiiit acji uzalizniefr. Zidartie to bgdzie realizowane
w drodze konkursu i koszt tego zadania to 100 tys. zl.I priorytet czwarty to dzialalno66
Miejskiej Komisji Rozrvipywania Problem6w Alkoholowych na to zldanie Komisja
ptzeznacza 49 135 zl, czyli dzialania w zakresie rozm6w
motywuj4cych i pouczaj4cyc"h,
kierowanie do bieglego w celu wydania opinii w przedmiocie orzek ania uzale2nlenia
od
alkoholu wskazania rodzaju zakladu leizniczegi, jak r6wniez kontrola przestrzegaria
przepis6w sprzeduly napoj6w alkoholowych na terenie-miasta Lubart6w,
czy tez wsp6$raca
z innymi organizacjami, instytucjami, kt6re zajmuj1 sig profilaktyk4 iorwiqry,*aniem
problem6w uzaleznien oraz przemocy w rodzinil. I-priorytet pi4ty
to iworzenie na terenie
miasta niezbgdnych warunk6w umoZliwiaj4cych zapewnienie 'alternatywnych
sposob6w
spgdzania wolnego czasu. Na to zadanie Komisja pi"rnu"ru 100
tys. zl. Jest to wlaSnie
gtrzymanie funkcjonowaniabazy sportowo - ret<reacyjnej w Lubartowie, co wplywa nato,iZ
dzieci, mlodzie? mog-4 bezpiecznie uprawia6 sport, itukz" prowadzii
zdrowy ibezpieczny
styl Zycia. Program bgdzie monitorowany, takze sq zakladane efekty tego programu, jak
zwigkszenie SwiadomoSci spolecznej, dotycz4cej negatywnych skutk6w
uz"ywania substancji
psychoaktywnych, udzielanie dobrej pomocy osobom uialeznionym
ich rodzinom. No
miejmy nadziejg,_|e ta skala dysfunkcji w rodzinach dotknigtych tych problemem
sig
ztnniejszy, a mlodzie? bgdzie alternatyumie, dobrze, zdrowo -spgdia6
sw6j cz,as. No
i Swiadomos6, jak r6wniez te problemy,'z ktlrymi mlodziez sig boryla, bgdziemy w stanie
przynajmniej minimalizowal. Takze na realizacjg progrirmu Komisja
prr"iu"ru 500 tys. zl.
T akhe dzigkuj g za twagQ.
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Wszystkie stale Komisje Rady Miasta pozytywnie, jednogloSnie, zaopiniowaly
om6wiony
projekt uchwaly.

W otwartej w tym punkcie porz4dku obrad VI sesji zaden z radnych nie wyrazit
zabraniaglosu, zatemPrzewodniczqcy poddal projekt uchwaly pod glosowanie
Rady.

Glosowano w sprawie:
Miejskiego Programu Profilaktyki
P

i

chgci

Rozwiq"rywania Problem6w Alkoholowych oraz

rzeciw dzialania Narkomanii na rok 20 I 9

Wyniki glosowania
ZA:21, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ: O, BRAK Gtr,oSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA(21)
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Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor Czubacki,
Ewa Grab ek , Gruegorz
Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak,
To-uv Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, ElilbietaMonika
Mizio, Wojciech Krzysztof
osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichariczuk, Grzegorz piotr
Siwek, Jan Stanislaw
Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikotaj Tomasiak, Andrzej
wojciech Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko
Uchwala

f)

NrYlll32l20t9

planu sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzony ch przez,
Miasto
Lubart6w oraz okreSlenia granic obwod6w publiczny.-t ,riot podstawowych,
od dnia
I wrzeSnia 2019 roku
-ustalenia

Do projektu uchwaly wprowadzil zASTEpcA BURMISTRZA
Panie PrzewodniczEY, Szanowni Paristwo Radni juZ tradycyjnie
dzisiaj bardzo proszg o
naniesienie poprawki we wskazaniu dzienniku Ust"aw,
tto.y* uyta puutitowana ostatnia
ustawa o samorz4dzie gminnym, tekst jednolity, tj. Dz.U.
ZOt'g r. poL.506. Niniejszy
projekt uchwaly ma.charakter naprawdg techniczny, wprowadza
akualne nazewnictwo ulic
otaz uwzglgdnia zmianE czy nadanie imienia Ks. Jana iwardowskiego
Szkole podstawowej
Nr w Lubartowie.
projekt uchwaly zostal pozyywnle ,uopinio** y przez
^Niniejszy
Lubelskiego Kuratora OSwiaty.
Dzigkuj g.

*

i

I

Przedmiotowy projekt uchwaly zostal jednoglo$nie pozytywnie
zaopiniowan)r przez

wszystkie Komisje stale Rady Miasta.

wobec faktu iz

,*"

z rudny.ch nie przejawil woli zabraniaglosu w otwartej w tym punkcie
dyskusji, Przewodnicz4cy poddal przedmiotowy projekt pod glosowanie r
Glosowano w sprawie:
ustalenia planu sieci.public znych szk6l podstawowych prowadzon
ych przezMiasto Lubart6w
oraz okreSlenia granic obwod6w publicinych szk6ipodstawowych,

oddnia

roku

Wvniki slosowania
ZA:21, PRZECIW:

O,

WSTMYMUJE

SIQ: O, BRAK Gtr,oSU:

O,

I

wrzehnia20lg

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA(21)
Jacek Bednarski, Rgbert, Szczepan Blaszczak, Teodor
czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, GtzegorzPiotr Jaworski, Maria
Kozak, Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Maztx, Elzbieta
Monika Mizio, Wojciech Krzysztof
osiecki,Beata Pasikowska, Marek Adam Polichariczuk, Grzegorzpiotr
Siwek, Jan Stanislaw
Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tomasiak, Andrzej
wojciech Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko
Uchwala Nr VII/33/2019
g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej
otaz
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h) zmian w budzecie na 2019 rok

Przewodnicz4cy Rady zaproponowal polqczenie debat d,otycz1cych powyzszych
projekt6w
uchwal.
Przed dokonaniem wprowadzenia do projekt6w uchwal, glos zabral Burmistrz
Miasta, kt6ry
zaproponowat autopoprawkg do projektu uchwaly, polegaj4c4 na aktualizaqi publikatora
Dziennika Ustaw na Dz.U. 22019 r. poz. 506.

PRZEWODNICZ.{CY RADY
Ju2 nie bqdg sig pastwil nad obslugq prawn4 i nie bgdg m6wil,
2e dostalismy ten projekt
uchwaly niZ wszystkie pozostale, no ale trudno.
Do projekt6w uchwal wprowadzita Skarbnik Miasta pani LUCyNA BISKUP
Szanowni Paristwo w bud2ecie miasta na rok 2019 wprowadza sig nastgpuj
qce zmiany.
W zalqczniku I czyli w ,,Dochodach budzetu" wprowadza sig kwotg zbz azz zl w dz1iale
75g
i jest to zwigkszenie subwencji og6lnej na rok-2019. jesiczejedna kolejna zmiana,
taka
tylko techniczna, w-czgsci pierwszej rodzaj zadania,,Ptrozumilnia zjst,;, tutaj mielismy
dotychczas wpisan4 kwotg I 335 000 zl iyly to srodii, kt6re miasto
otrzymuje c,d gmin,
zktlrych dzieci vszEszczajq z przedszkoli miejskich publicznych i niepubli;r;h. S;dilil;
przenosimy juz do drugiej czgsci tabeli do rodzaju
,,2adaniawlasne" itrtu3 w rozdziale g0l
w $ 0970 ,,Wplywy z r6inych dochod6w- wpiJujemy tg kwotg 1 335 00d zl, czyli lpcznie
dochody rosn? jedynie o kwotg o 392 622
I jeszlze'troszeczkg w innej koleinosci, bo
w zalqczniku nr 3 ,,Przychody i rozchody" dotythczas mieliscie
kwotg wolnych
Srodk6w ptzyjEtq uchwal4 w wysokoSci 3 200 000 zl, w tej chwili
wprowadzuny doclatkowe
Srodki w wysokoSci 370 000 zl. W zwiqzku z powyzszym kwotg
3 200 000 zl zastgpujemy
kwota 3 570 000 zl. N'qcznie wigc mamy do rozd^ysponowania sroati
w wysokoS ci 762 622
W zwi4zku z povtyaszym w zal4czniku Nr 2 ,,Wydatki" w dziale 750 w rczdziale zl.
775
zwigkszamy wydatki o kwotg 100 000 zl i sq to srodki przeztaczone
na wsp6lorgan izacjg ze
Starostwem Powiatowym og6lnopolskiego. ii*au Duzych Rodzin.
Kolejna
doiyczy
dzialu 801 ,,oswiata i wychowanie" i tuiaj w rozdzial" gor
czyli,,Si<oly podstawowe,,
wprowadzamy peln4 kwotg zwigkszonej subwencj i, czyli kwotg 3g2
6b iozostal4 kwotg
z tych 370 000 zl wolnych Srodk6w wprowadzamy w dziale b00
,,Gorpoa*tu komunalna
i ochrona Srodowiska" w rozdziale 900 03 porniczeniem na oczyszczanie miasta.
To tyle
zmian jesli chodzi o zwigkszenie wydatk6w budzetu. I tak samo jak
po stronie dochod6w
r6wnie2 po stronie wydatk6w w czgsci porozumienia z jst mieliSmy"wpisana
kwot g 73 000 zl,
ptzy czym 13 000 zl w tozdziale 801 03 ,,Oddzialy przedszkolne w
szkolach podsiaw,rwych,;
w 801 04 ,,Prued1zkola" kwotg 60 000 zl. \-1cznie 73 000 przenoiimy z
,,zidafr
realizowanych na podstawie porozumieri" do
,,Zadafr wlasnych" i urpisujemy odporviednio
w tozdziale 801 03 kwotg I 3 000 zl. I w rozdziale 80 I 04 kwotg 60 000 zt
s1to Srodk.i, kt6re
byly dotychczas prz:znaczone i s4 przezflaczone nadal, tylko io sig nazywaio
kiedys, ze na
podstawie porozumieri, dzisiaj jest to
,,Zakup uslug od innych .,rt',.
takie techniczne
przeniesienie, dostosowanie do obowipuj4.y.f, przJpis6w.
t-kwotg 73 000 zl wykreslamy
r6wnie2 z zalqcznikanr 4, z zalqcznika
jeSli chodzi o budzet.
Tyle
zmian
.Doialie".
Natomiast jeSli chodzi o wieloletni4 prognozg fin*ro*4. Tutaj proszg paristwa
w zwiqzku
z faktem, i2 zmienia
wartoSi przychod6w, musimy zmienii wpf, a system wymusza w nas
-sig
r6wnie2, 2ebySmy dane
dotycz4ce roku 2018, kt6ie doty chczis' byiy wpisane w postaci
plan6w roku 2018 zast4pili wykonaniem budzetu za rok 201g.
w'riiqrlru z tym faktem
wiersz 2018 to juz jest wykonanie budzetu. Wiersz 2019 toplan
zgodny zbudzetem, kt6ry
Paristwu dzisiaj omawialam. Ponadto zmieniliSmy wartosi splat
kreiyt 6i pozyczek z uwagi
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na fakt, 2e do chwili obecnej mieliSmy wpisany kredyt roku
2018 w wysokoS ci 12 mln zl,
mlnzl i dostosowujemyiplaty do realnych rat splat neaytow. To wszystko
jesli chodzi o zmiany w zalqczniku nr
zalqczniku nr 2 ,,przedsigwzigcia,,. Tarn teZ
sE
tylko
takie
techniczne
na wysokoSd zapisanych zadah.
?limy
.niemaj4ce
W wierszu I I l5 projekt,,Swietlica r6wnych
szans"^i w wierszu il16 ,,Erurmus,, realizowany
przez Szkolg Podstawow4 Nr I w kolumni e dotyczqcej limitu zobowi4zan,
czyli w ostatniej
kolumnie pomniejszamy wartoSci o
ivz wydatkowane Srodki, wpisujemy te, kt6re jeszczl
zostaly na rachunkach tych jednostek i w wierszu ll22
,,Zielony rbp,i trtuS .rroa, i c> zadania
inwestycyjne, r6wnie2 w kolumnie dotycz1cej limitu zoboti4zai,
zmniejszamy limit, kt6ry
mamy do wydatkowania o podpisan? umowg na modernizacjg
budynku przy dicy Farnej.
Tyle zmian jesli chodzi o wieloletni4 prognozg finansow4. To wszystko.
Dzigkuig.
teraz wpisujemy 8

i. w

*ity*"

P-rzewodniczqcy poprosil o przedstawienie opinii Komisji
na temat projekt6w uchwal.
wszystkie Komisje RM wydaly jednoglosne pozytywne opinie
na ich temat.

W otwartej w tym temacie dyskusji glos6w nie bylo, Przewodni
czqcypoddal projektl,uchwal
pod glosowanie.
Glosowano w sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Wvniki slosowania
ZA:21, PRZECIW:

O,

WSTRZYMUJE SIQ:

O,

BRAK GLOSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA (21)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor Czubacki,
Ewa Grab ek Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, GtzegorzPiotr Jaworski, Maria Kozak,
Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Maztx, Elzbieta Monika
Mizio, Wojciech y:rzysztof
osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichariczuk, Grzego
rzpiotr Siwek, Jan Stanislaw

,

Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikotaj Tomasiak,-Andrzej
Wojciech Zieliriski,

Krzysztof Adam ZySko

Uchwala Nr VII/34/2019
Nastgpnie
Glosowano w sprawie:
zmianw bud2ecie na 2019 rok

Wyniki slosowania
zA:21, PRZECIW: 0, wSTRZYMUJE slf : 0, BRAK

Gtr

oSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

zA (21)
Jacek Bednarski, Robert szczepan Blaszczak, Teodor czubacki,
Ewa Grab ek , Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Gtzegorz Piotr Jaworski, Maria
Kozak, Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, ElilbietaMonika
Mizio, Wojciech Krzysztof
osiecki, Beata Pasikowsk4 Marek Adam Polichariczuk,
Grzegorzpiotr Siwek, Jan Stanislaw

Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikotaj

Krzysztof Adam ZySko

ro.rrariat,"Andril woi.i".r,

Zieliriski,
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Uchwala Nr VII/35/2019

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubart6w na 2019
rok
Ptzed dokonaniem wprowadzenia do projektu uchwaly, Burmistrz Miasta pan Irlrzysztof
Pasnik wni6sl do niego autopoprawkg, polegaj4cq na ziktualizowaniu w podstawie
prawnej
publikatora ustawy o samorzqdzie gminnym - Dr.tl. z 2019 r. por. 506. podobna
autopoprawkazostala wniesiona przezBurmistrza do uzasadnienia do projektu
uchwaty.
Radny TEoDoR CZUBACKI przewo dniczqcy Komisji Rewizyjnej
Panie Przewodnicz}cy, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzo*i., Sr*owni panstwo jako
Przewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej chcialem przedstawid Parisiwu plan pracy
na biezEcy
rok' UstaliliSmy jednoglo5nie z Komisj4 RewizyjnE, ze przeprowadzimy dwie
kontrole, kt6r;
za chwilg ptzeczytam, w tym jedno sprawozdanie iiurmistrza: Pierwszi.
Kontrola wyjatk6w
inwestycyjnych oraz gospodarka finansowa MOSiR, termin rcalizacji do
30 kwietnia, czyli
w przyszlym miesi4cu udamy sig do MOSiR-u. Nastgpnie jest anaiiza wykonania budzetu
miasta Lubart6w za 2018. Sporzqdzenie wniosku w sp.awie absolutorium
dla Burmistrza
Miasta Lubart6w, termin do 3l maja 2019 roku. I 'trzeci punkt kontrola II
Liceum
Og6lnoksztalcqcego im._Piotra Firleja w Lubartowie pod wzglgdem lokalowym,w
zwiqzkuze
siedziby plac6wki z ul. I Maja na ul. Lubelsl4 68, termin do 30 wrzesnia
2019 roku.
Jak
Panstwo widz4 nie zawarlem w tym planie pracyiych kontroli, o kt6rych
=ryia24
wsporninalem
na IV sesji Rady Miasta, czyli kontroli Biblioteki orai LoK-u. tJznalem,'ze jesfjeszcze
za
-mieii
wczeSnie. Nie mamy opinii zev,mgtrznych. Na to zreszt4 jeszcze
bgdziemy
chwilkg
czasu' Je2eli bgdzie taka koniecznoild albo bgdzie taka potrzebi, fomis.la
Rewizyjna
w Statucie ma zapis, 2e Rada, jezeli jest taka potrzeba, moze zawsze wyznaczyc takq
kontrolg, w zwi4zku z czlUTrr- uznalem, 2e po prostu jest za wczesnie.
Natomiast jeSl[ chodzi
o kontrolg MOSiR-u, to jest koszula, ze tik powiem, bliska cialu. poniesliSmy
tam ju1 duze
wydatki i poniesiemy jeszcze kolejne, w zwiqzku z czymta kontrola i kontrole
kolejn.e, bo to
co roku praktycznie s4 tam te kontrole trztOSlR-u potrzebne. Tak jak paristwo
gdzie$ tam w
przestrzeni dowiedzieli sig r6wnie2, Zejest tam zagrozenie,
ze iogq nie odblwa6 sig tam
turnieje dzieci i mlodzielY, tym bardnel nalezaloiy to sprawdzid. iesli chodzi
o analizg
wykonania bud2etu miasta przez Burmisirza, jest to staly punkt coroczny,
z wnioskiem do
Regionalnej lzby obrachunkowej, tego nie bgig tlumaczyl. Natomiast
kontrola Liceum jest
to, mozna powiedziei, kontynuacja planu zpoprzedniego ioku, wtedy
nie bylo Komisji
i Wniosk6w, w zwiqzku z czym Komisja Rewizyjna oiradowala i opinio*uta r6wniez Skarg
skargi
i wnioski. Natomiast to Liceum gdzieJtam ,oriulo w przestrzeni miesigcy nie
zrealiz,owane.
W zwi4zku z czym chcialbym to zreali.zowa6. Pragng jednak podzigkowad r6wniez
Komisji
za pozytywne zaopinioyalie jednogloSnie tych wszystkich tr)ech punkt6w.
Jezeli sa jakies
pytania, ewentualnie dodatkowe wnioski, bardzo prorlg.

PRZEWODNICZ,{CY RADY
Panie Przewodniczqcy jak rozumiem, chcielibySmy, zrobiliSmy,
razem uchwaliliSnay. Tak
zeby sig tutaj nikt nie poczul pominigty. ozigtujemy za bardzo obszerne
wprowadzenie.
Ja powiem tylko jednE rzecz, chociuz tutaj trbsikg jest mi niezrgcznie,
bo sam gadalem
prawie p6ttorej godziny przy Smieciach, ale nie ma'takiego
obowipku, zeby1my wszystkie
Plnkty z planow pracy odczytywali. Wigc jezeli Przewodn-i czqcy uznajq., ze iiemaj4 pchoty,
nie musz4 tego czyni(,.. To dla tyctr ialnych, ktlrzy sq pierwsz4 kadencjg, bo
my
zapoznaliflmy si9 z tymi planami. Natomiasi ci, kt6riy majq
ochoti, oczywiJcie robi4
wprowadzenie, tak jak tutaj przewo dniczqcy Komisji Rewizyjnej.'
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Ptzed otworzeniel_ dylkusji w tym punkcie Przewodni czqcy poprosil
o przedstawienie opinii
wydanych ptzez Komisje stale Rady Miasta na temat priedmiotowego
projektu uchwaly.
Wszystkie Komisje wydaly pozytywn4 opinig na jej temat.

W otwartej dyskusji glos zabrali:
Radny PIOTR KUSYK
Panie Przewodniczqcy, ju?po zatwierdzeniu planu przezKomisjg
Rewizyjn4, spotkaliSmy sig
z mieszkahcami, kt6rzy pytali o rozliczenie dotacjidla sekcji rporto*y.'( dltacji
mieSs[ie; i

zadawali nam r6zne pytanie. Natomiast na

te pytania ii"'rnu y oipowiedzi, a mieli

w4tpliwoSci co do prawidlowoSci rozliczeri
doiacji. W zwirykuz'tymjaproponujg doda6
jes.zcze jedn4 kontrolg, szczeg6lnie, ze lrch
Komisja Rewizyjna w pop.r"ani"; kaae,"ncji nie
zajmowala sig tym problemem i proponujg, abi ta kontroia miala
treS6: analiza wydatk6w
poniesionych przez sekcje sportowe, kt6ie otrzymaly dofinansowanie
przez tJrzycl Miasta
Lubart6w i to bylby termin do korica czerwca20lg roku. Dzigkuig.

PRZEWODNICZ,{CY RADY
jak rozumiem, jest r6wniez czlonkiem Komisji Rewizyjnej
juz migdzy sob4 juZ dyskutowaliScie 1o. My, jako radni nigdy ,i. . Czylijak rozumiem,
,tu*iu-y oporu przed,
propozycjami, szczeg6lnie jak one wyplywai4zustsamych
.Jo*o* danej Komisji.
Pan radny,

Radny TEoDoR CZUBACKI przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
Szanowni Pafstwo, Wysoka Rado, kolego Pioirie. Jak Piotr powiedzial?
Do 30 czeru,ca,tak?
Najkorzystniej. Dobrze, dlatego 2e w kwietniu idziemy do MOSiR-u,
p61niej mamy
sprawozdanie Burmistrza, w zvnqzku
w
maju
bySmy ustalili juz skiad zespolu, a do
gry^
korica czerwca bySmy skontrolowali. Jako trzeci prnf.t. Natomiast
ktntrola Liceum bylaby
jako czwarty prnkt j_lz. Czylitrzecipu_nkt *pro*udru.ny jako
nowy punkt. przeczyla(,caloS6
z tym punktem? (Wypowied? PRZEWODNICZ,{CEGO RADY sali: Nie, rozumiemy.
Wypowied? z sali: Mohe ten dodatkowy punkt.) Iiobrze:
poniesionych
,,Analiza wydatk6w
-pruez
P]zez sekcje sportowe, kt6re otrzymaly najwigksze dofinansowanie
IJrzVd, Miasta,,.
Termin do 30 czerwca2019 r.

l

i

ZastEpca Burmistrza JAKUB WROBLEWSKI
Szanowni Paristwo ju
proSbg do wnioskodawcy, Zeby dopre cyzowal. ten punkt,
bo
c-hodzi o wszystkie sekcje sportowe. Marny kluby wielosekcyjne
one dosta,naly
(Wypowied'PRZEW)DNICZ,{CEG0 RADY z sali: Chyba ctroOii
o stowarzy szenia.) Czy
chodzi o wszystkie stowarzyszenia, czy tylko
sportowe?
Czy
tez
chodzi o porlmioty,
lluby
kt6re otrzymywaly dotacje na zrealizowanie zadan
zalsesukultury fizycznej i sportu. Bo to
s4 trzy r62ne rzecz. Wigc prosilbym, zebySmy doprecyzowali.
,,Iriajwigtrre doiacjer to teZ
pytanie co Pafstwo prze?to rozumiej q? Moi:e *srysttie
Paristwo wybierzecie, skontr6lujecie
wszystkie dotacje, ,-ty*kt6re otrzymaly ... (wyiowiedr,pRZEwoDNICZ.{cEGo
RADY
tam
byll:hyll
gt!_Nie,
dwie
czv
trzy
takii-dw",
ja
z
tego
co
pamiqtam.
1
wypowied2
WICEPRZEWODNICZACEG} RADY
sali: Ale ,,duze,, to jest nieostre. wypowiedz
PRZEWODNICZ,{CEGO RADY z sali: powy2ej tod'tys.; prosig
o sprecyzowanie. jak to
ma wygl4da6.

T*

i

i

z

Radny TEoDoR CZUBACKI przewo dniczilcy Komisji
Rewizyjnej
Szanowni Paristwo to um6wmy sig moze,Piotrie,dwie albo
trzy najwigksze, kt6re otrzymaly
najwigksze dofinansowanie. Tak mi sig wydaje, Lebgdziechyba
ruiko;rrd.j.

s.t.;u, k,or.
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9lYWw
Nie

najwigksze dofinansowanie. (wypowi ed|pwEWoDNICZ,{cEGo
RADY z sali:

sekcje, tylko stowarzyszenia.) Stowarzyizenia. Ok.

Zastgpca Burmistrza

JAKUB WROBLEWSKI
mam proSbg, zebyScie po prostu Paristwo skontrolowali rozliczenie
{a
trzech najwigkszych
dotacji w ramach tego konkursu, kt6re zostaly przyznane,
bez wskazywania stowarzyszenia,
sekcje, kluby itd., bo nie kontrolujemy klub6w, tylko wydatki,
realizowan ie zadart z budzetu

miasta.

PRZEWODNICZ,{CY RADY
Tak, ttzy najwigksze
99r*j". czy zgadzacie sig Paristwo na tg poprawkg, kt6rq przedlozyl
Pan Burmistrz Jakub Wr6blewski, czy potraktujecie
Paristwo, *riorkodawca, czyli pan piotr
te
uwagi
Pana
Przewodnicz4cego
Teodora czubackiego oraz pana wiceburmistrza
5Yt{k
Jakuba wr6blewskiego autopoprawkg, jezeli tak to uczyni,
to prosilbym , zeby podszedl do
m6wnicy i to stwierdzil,bo nie chca, ieby stwierdzad'zapaniprzewodniczqcego.Nam
to
ulatwi pracA wtedy.
Radny PIOTR KUSYK
Takpotwierdzam.

PRZEWODNICZ.{CY RADY
Dzigkuje bardzo. W zrvi?zku z tym, ze jest przedlozony projekt
z autopoprawk4 Komisji
Rewizyjnej, jak
nie
slyszg
sprzeciwu
Komisji
Rewizyjnej
wobec tego co
3"i.T3",
przedlolyl ptzed chwil4
Przewodniciqcy Komisj i Rewizyjrr.i *ig" *riffi .-y,
ze wszyscy
czlonkowie Komisji Rewizyjnej zaakceptowali ig popra#kg.
Nie'slysrg groru sprzeciwu. Nie

widzg.

wigcej glos6w

w

gtwartgj dyskusji nie bylo, innych wniosk6w nie zgloszono, zatem
Przewodnicz4cy Rady poddal pod glosowanie przedmiotow4
uchwalg wraz z wniesionymi
autopoprawkami.
Glosowano w sprawie:
zatvierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Lubart6w na 2019 rok

Wyniki glosowania
ZA:21, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE

SIQ: O, BRAK Gtr,oSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA (21)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor
Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Grzegoiz Piotr Jaworsli,
Maria Kozak, Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, ElilbietaMonika
Mizio, Wojciech Krzysztof
osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichanczuk
Grzegorzpiotr
,
Siwek, Jan Stanislaw
Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tomasiak,
Andrzej wojciech Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko
Uchwala Nr VII/36/2019

:]^{wtgrazenia planu pracy Komisji Skarg, wniosk6w i petycji Rady Miasta Lubart6w
na
2019 rok
59

R6wnie2 w ptzypadku_ tego projektu uchwaly Burmistrz
Miasta pan Krzysztof pasnik wni6sl
d-o niego autopoprawkg, polegajqcq nu ,ukt alizowaniu
w podstawi""piu*rr"i Dziennika
Ustaw naDz.U.22019 r. poz. 50t6.

ANNA KUSZNER przewodni czqcaKomisji
Panie Przewodnicz4cy, Panowie Burmistrzowie, Szanowni
Radni. Komisja jednogloSnie
ptzyjqlaplan pracy Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji.
Zatwierdzenie tegoplanu wynika z g
95 Statutu Miasta Lubart6w. Nie bgdg mo2e czytai, ieczywrscie
tej tematyki, ale ona jakby
jasno wynika z tego Statutu. Termin iealizacii
oczywisciejest dorainy, w ialezno{ci od tego
kiedy wplynie skarga do Rady, petycja, tudiiez*rior.t.
Takzeproszg o zatwierdzenie tego
Radna

planu. Dzigkujg.

Ptzed otworzeniel dylk}sji w tym punkcie Przewodni
czqcy poprosil o przedstawienie opinii
wydanych ptzez Komisje stale Rady Miasta na temat przedmiotowego
projektu uchwaly.
Wszystkie Komisje wydaly pozytywnqopinig najej
temat.

wobec braku chgtnych do zabrania glosu w otwartej dyskusji przewodni
czqcy przeszedl do
procedury glosowania przedmiotowego proj ektu
uchwaly.
Glosowano w snrawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosk6w
i Petycji Rady Miasta Lubart6w na
2019 rok

Wvniki glosowania
ZA:21, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ:

O,

BRAK Gtr,oSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:
zA (21)
Jacek Bednarski, Robert szczepan Blaszczak, Teodor
czubacki, Ewa Grab ek, Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Grzegori Piotr Jaworski,
Maria Kozak, Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, ElzbietaMonika
Mizio, Wojciech Krzyszof
osiecki, Beala Pasikowska, Marek Adam Polichariczuk,
Grzego rupiotr Siwek, Jan Stanislaw
Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj to-u.iut,'Andrzej
woi.i..r, Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko
Uchwala

k)

NrYIll37l20t9

przyjgcia planu
Pracy Komisji Budzetowej
Lubart6w na 2019 rok

i

Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta

Na wstgpie tego punktu gNos zabral Burmistrz Miasta pan
Krzysztof paSnik, kt6ry wni6sl
autopoprawkg do przedmiotowego projektu uchwaly,
polegaj[c4 na zaktualizowaniu w
podstawie prawnej Dziennika ustaw iaDz.rJ.22019
r. piz. 506.
Kr6tkiego wprowadzenia do projektu uchwaly dokonal
Przewodni cz4cyKomisji pan JACEK
BEDNARSKI
Komisja jednoglosnie przyjglaplan pracy. Plan pracy
macie paristwo w materialach, proszg o
pozylywnq opinig.
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wszystkie Komisje stale Rady Miasta pozytywnie zaopiniowaly
projekt uchwaly rv sprawie
vrzulvcla planu pracy Komisji Bud2etowej i inicjatyw cospoa*try.h Rudy Miasta
Lubart6w
na 2019 rok.

w otwartej w ty1-punkcie dyskusj i zad,en z rudnychnie przejawil woli zabraniaglosu.
Rada
Miasta przyst4pita do p.otedrry glosowania przedmiotowego projektu
uchwaly.
Glosowano w sprawie:
ptzy-jqciaplanu pracy Komisji Budzetowej i Inicjatyw
Gospodarczych Rady Miasta Lubart6w
na 2019 rok

Wvniki glosowania
zA:21, PRZECIW: 0, wSTRZYMUJE SIf

: 0,

BRAK

Gtr

osu:

0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

zA (2t)
Jacek Bednarski, Robert_ Szczepan Blaszczak, Teodor
Czubacki, Ewa Grab ek , Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Gtzegorz Piotr Jaworski,
Maria Kozak, Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renati Urszula Maztx, ElzbietiMonika
Mizio, wojciech Krzysztof
osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam potichanczu[-.,Grzegorzpiotr Siwek, Jan Stanislaw

Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tomasiak,-A"drr"j
woiciecrr Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko
Uchwala Nr VII/38/2019

l) przyjqcia

planu pr-?"y Komisji Infrastruktury Technicznej
Miasta Lubart6w na 2019 rok

i ochrony Srodowiska Rady

R6wnie2 w ptzypadku tego projektu uchwaly zostala
wniesiona przez Burmistrza Miasta
autopoprawka polegaj4ca na zaktualizowaniu w podstawie
praume3 puUtitutoru ustawy
o samorz4dzie gminnym Dziennika Ustaw (Dz.u.
riotgr. poz. 506).
Do projektu uchwaly wprowadzil Pan MAREK
PoLICHAN czuK- przewodn iczqcy
Komisji Infrastruktury Technicznej i ochrony sroao*irtu
Panie Przewodniczqcy, Panie Burmistrzu, Sr*o*ra
Rado Komisja jednoglosnie przyjgla
dziewigciopunktowy plan dzialania, skladaj4cy sig g-"iuposiedzeri
Komisji, w tym trzech
wyjazdowych, za co bardzo dzigkujg i proszg o uchwalen
ie, zatwierdzenie tego planu.

,

Przed otworzeniew tym punkcie porz4dku obrad przewodni czqcy Rady poprosil
o przedstawieni opinii Komisji stalych Rady ii4iasia
na temat powy2szego projektu uchwaly.
Wszystkie Komisje wydaly pozylyvrnqopinig
w tej sprawie.

{n!*ji

w otwartej dyskusji Zadnychglos6w nie bylo. Przewodni cz4cypoddal
zatemprojekt uchwaly
pod glosowanie radnych
Glosowano w sprawie:
ptzyjgciaplanu pracy Komisji Infrastruktury
Technic znej iochrony Srodowiska Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok.

6t

Wyniki slosowania
zA:21, PRZECIW: 0, wSTRZYMUJE

slf:

0,

BRAK

Gtr

oSU:

0,

NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

zA(21)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grab
ek Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Kr6wczyriski,
iiotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elzbieta Monika Mizio, Wojciech
Krzysztof
Osiecki, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichar{czuk, Grzegorz piotr
Siwek, Jan Stanislaw
Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tomasiak, Andrzej Wojciech
Zieliriski,
Krzysztof Adam ZySko

,

Uchwala Nr VII/39/2019

l) przyjEcia planu Placy Komisji Spraw Spolecznych
Lubart6w na20l9 rok

i

Porz4dku publiczrego Rady Miasta

Przed dokonaniem wprowadzenia do projektu uchwaly, Burmistrz
Miasta pan Krzysztof
Pasnik wni6sl do niego_autopoprawkg, poiegaj4c4 na zaktualizowaniu
w podstawie prawnej
Dziennika Ustaw na Dz.U. 22019 r. poz. 506.

Nastgpnie Przewodniczqca Komisji Splaw Spolecznych
ELZBIETA MIZIO wprowadzila do projiktu uchwaly.

i

Porz4dku publicznego pani

Panie Przewodniczqcy, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado Komisja jednogloSnie
uchwalila plan
pracy Komisji, Paristwo zapoznali sig z planem pracy. Czy sales
zcie ewentualnie .;at<ies

pytania?

Projekt uchwaly zostalpozytywnie zaopiniowany przezKomisje
stale Rady Miasta.
PrzewodniczEcy Rady otworzyl dyskusjg w tym punkcie porz4dku
obrad. Zadenz radnych nie
przejawil woli zabrania w niej glosu.
Rada Miasta przystilpila do przeglosowania przedmiotowego projektu
uchwaly.

Glosowano w sprawie:
yrzylEciaplanu pracy Komisji Spraw Spolecznych i Porzqdku Publicznego Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok

Wvniki slosowania
ZA:21, PRZECIW:

O,

WSTRZYMUJE SIQ:

O,

BRAK Gtr,oSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA (2t)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor Czubacki,
Ewa Grab ek Grzegorz
Benedykt Gregorowi cz, Gtzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak,
Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, ElilbietaMonika
Mizio, Wojciech Krzysztof
ps]e!ki'-Beala Pasikowska, Marek Adam Polichariczuk, Grzego rzpiotr Siwek, Jan Stanislaw

,

Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tornasiak,-Andrzej
wo;"iecr, Zieliriski,

Krzysztof Adam ZySko

Uchwala Nr VII/40/2019
n) przyjgcia planu pracy Komisji OSwiaty, Kultury, Sportu i Rekeacji
Rady Miasta Lubart6w
na 2019 rok.

Burmistrz Miasta. wni6sl autopoprawkg polegaj4c4 na aktualizacji publikatora
ustawy

o samorz4dzie gminnym - Dz.U. 22019 r. po2.506.

Do projektu uchwaly wprowadzil Przewodnicz1cy Komisji Oswiaty, Kultury,

Sportu

i Rekreacji Pan ANDRZEJ ZIELINSKI
Zgodnie ze Statutem Komisja jednogloSnie przyjgla plan pracy Komisji
OSwiaty, Kultury,
fr9tt, i Rekreacji, k]ory Paristwu przedklad-amy do przyjgcia. Zawieru e-punn6w, w tyn

j edno

posiedzenie wyj azdowe. Dzigkuj g bardzo.

Wszystkie Komisje stale Rady Miasta p_ozytywnie zaopiniowaly projekt
uchwaly w sprawie
p-rzyjgciaplanu pracy Komisji OSwiaty, Kuitury, Sportui Rekreacji
Raay Uiasta Lubart6w na
2019 rok.
W.otwartej w tym Punkcie dyskusji Zadenzradnychnie przejawil woli
zabraniaglosu. Rada
Miasta przystqpilado procedury glosowaniaprzidmiotowego projektu
uchwaly.
Glosowano w sprawie:
\\Tle"i1planu pracy Komisji oswiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubart6w na
2019 rok..

Wyniki glosowania
ZA:21, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE SIQ:

O,

BRAK GLOSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA (2r)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor Czubacki,
Ewa Grab ek , Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, GrzegorzPiotr Jaworski, Maria Kozak,
Tomasz Kr6wczyriski, piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elzbieta Monika Mizio,
Wojciech Krzysztof
osiecki,Beata Pasikowska, Marek Adam Polichafczuk, Grzegorupiotr
Siwek, Jan Stanislaw

Scisel, Jacek Tomasz Tch6rz, Jacek Mikolaj Tomasiak,-Andrzej Wojciech
Zieliriski,

Krzysztof Adam ZySko
Uchwala

NrYIU4tl20t9

o) przyjgcia planu P_racy Komisji Planowania Przestrzennego
Lubart6w na 2019 rok.

i

Budownictwa Rady Miasta

R6wnie2 w przypadku tego projektu uchwaly zostala wniesiona przez
Burmistrza Miasta
autopoprawka polegaj4ca na zaktualizowaniu w podstawie praumej
publikatora ustawy
o samorz4dzie gminnym Dziennika Ustaw (Dz.U. ,iotg r. poz.
506).
Do projektu uchwaty wprowadzil Pan WOJCIECH OSIECKI
Planowania Przestrzennego i Budownictwa

-

przewodnicz4cyKomisji

63

Panie Przewodnicz4cy, Panowie Burmistrzowie dzigkuj g za udzielenie
glosu. Chcialem
pokr6tce przedstawii plan pracy Komisji. Komisja 'w -ioku
2019 bEdzie sig zajmowala
zar6wno realizowaniemzadan statutowych,rozpatrywaniem
wniosk6w, t<tor4 wpiynrtr w ci4gu
tego roku lub wplyngly, a_ni.e zostaly_jeszcze iozpatrzone do
Komisji. r tutu.; pr6suu tez jJsi
w tym punkcie do Przewodnicz4cego Komisji Budletowej, poniewazi"ti
,*itrek na Ko#rji
zostal przeglosowany, aby ,,Analiza realizacji inwestycjiprzy ulicy parkowej,
zeblr pan tez
uwzglgdnil ewentualne wsp6lne posiedzeni. .rurry.h komisii. Jest tez
* il*i.-,,Analiza
realizacji projekt6w Budzetu obywatelskiego';, ,,Analiia dokumentacji
tecihnicznej
planowanych inwestycji w 2019 roku",
,,Analiia dokumentacji oraz stanu zaawa,sowania
prac w ramach termomodemizacji obiekt6w oSwiatowych",
,,Zapoznanie sig ze stanem
formalnym dzialki polozonej w obrgbie 7 Sr6dmieScie, oznaczonej
w ewidencji grunt6w
nr 750 (ogr6dek Jordanowski) oraz dziatki polozonej w obrgbie 11"- L4kowa,
oznaczonej
w ewidencji grunt6w nr I (Kirkut - cmentarz Zydowski)", ,,Analiza lokalizacji
Scianek
treningowych do tenisa ziemnego", ,,Zapoznanie sig , r"uiiruiiq
inwestycji prorriadzonych
w ramach projekt6w pn. Zielony LoF oraz Mobiiny LoF',, -,,zuporninfu ,lg zo stanem
technicznym obiekt6w MosiR", ,,wnioski do Budzeiu na 2019r.,,,
,,Analiza dokumentacji
technicznej inwestycji planowanych w 2020r." W'rubryce terminy
rcalizacji s4 w,skazane.
Materialy Paristwo dostali. Proszg o przeglosowanie przedstawior"gl planu
pracy.

PrzewodniczEcy Rgay podzigkowal za Przewodniczqcemu Komisji planowania
Przesttzewrego i Budownictwa Panu Wojciechowi osieckiemu
za obszerne wprowadzenie do
nrgjgktl uchwaly i poprosil Przewodni ciqcychKomisji stalych Rady Miasta o przedstawienie
opinii Komisji na temat powyzszego'projektu uchwaiy. Wszystkie Komisje
wydaly
pozytywn4 opinig w tej sprawie.
W otwartej dyskusji glos zabrali:
Radny TOMASZ KROWCZyNSfI
Zglaszalem podczas posiedzenia Komisji jeszczejeden punkt
do planu pracy, z tyrn ze pan
Przewodnicz4cy powiedzial, ze ta dziatka juz
zagospodaro*unu.
Mo*u tutaj o dzialce
iesi
nt 146144 z obrgbu Wincent6w. To jest dzialkana plecich Szkoly podstawowej
Nr 4. podczas
posiedzenia ja wycofatem ten wniosek, dlatego ze PanPrzewodni
czEcy powiedzial , ze jaz jest
zagospodarowana ta-dzialka, poniewaz jest
frojekt nu p*kirrg, bgdzie wykonywany parking
i droga dojazdowa,lqcznik do okopowej, ui. iorortaje druga czEs6 tej dzialki, gdzie
w tej
chwili jest boisko przy szkole, tam kawalek starego rnoanifu
i to"i.ri ru takim szlaku
iesi
komunikacyjnym miEdzy przystankiem na Kopernika a tq glebsz4
calego osiedla.
Tam jest calkiem przyzwoita, du?ata dzialka, a jest niezagorp-oduro**u
"ris"i4t.j crrriiti na tyle,
Zeby moina bylo zwlaszcza jesieni4, wtedy kiedy s4
sloty]ki.ay ra deszcze, zeby mo2na bylo
such4 nogq przejsd tamtgdy, a tam sig przecinaja"jedn"al
te sciezki komunikuj4."
.ob*
poszczeg6lne czgsci osiedla na Kopernika._Takze piositbym
o wprowadzenie jednak takiego
punktu na trzeci kwartal, uzupelnienie planu pru.y
naszej Komisji, Komisji planowania
Przestrzennego o dyskusjg na temat zagospodarowania pozostalej
czgsci dzialki 146144,
pozostatrej po realizacji inwestycji, kt6re w Lj chwili
tarn s4 juz trakcie realizacji, czyli
parkingu i drogi dojazdowej. Dzigkujg.

*

,"

i

PRZEWODNICZ.{CY RADY
Dzigkujg, jestem tez czlonkiem tej Komisji i powiem w ten
spos6b, ze bgdg glosowal
przeciwko temu uzupelnieniu, poniewaZ mamy tak
nabity plan
pracy tej Komisj i, ze mamy
obszeme posiedzenia i ty+.obszernych naszych spotkan -jest
uz e. rrryporn g, 2e ledwo
wyrabialiSmy sig w poprzednich latacir, jeleli"noario tg Komisjg ja
i
sig po prostu obawiam,

ze my tego nie wykonamy, bo nie bgdziemy tego
w stanie fizycznie wykonai, tym bardziej,
2e jezeli spojrzymy na przedmiot tematycury,Tojest to po prostu
nierealne do wykonania.
Przypomng, ze mielismy w poprzedniej kadencji po z-: posieazenia jednym
w
miesi4cu.

Radny WOJCIECH OSIECKI
szanowni Paristwo chcialem powiedziei,2e wdwl sig bl4d
oczywisty. W punkcie ll-stym
wprowadzam autopoprawkg
wnioski do bud2etu na 2020, a- nie )0D iok. Za pon,yikg
ptzeptaszam' Jezeli chodzi o ten wniosek. Rozumiem,
2e Pan sklada formalny wnioseki
(Wypowied?Przewodnicz}cego Rady z sali: Tak, to jesi poprawka
do uchwaly.) R6zumiem.
Ja generalnie jako przewodniczqcy tezbgdg zmu.rony gtosowae
przeciw, tymbardziej ze
w poprzednich latach prowadzilem juz tg Komisjg, ien plan pri"y jest juz doS6
bardzo
obszerny. Jezeli ewentualnie czas pozwoli, io moze F* to
w kazdlj
wpracach Komisji
wprowadzi6. Na chwilg obecn4 niestety bgdg zmuszonyby|przeciwko
temu.

-

.[*ii

Wigcej glos6w w dyskusji nie bylo. Przewodni czqcy poddat pod glosowanie
poprawkg do
projektu uchwaly, polegaj?c4 na uzupelnieniu planu pruy
Komisji o tematykg zgloszonq
przez radnego Tomasza Kr6wczyrisfiego. Za powyisz4 poprawk4
glosowalo'3 iadnych,
przeciw bylo 8 radnych, wstrzymalo sig 9 radny.ir. ropru*t
a ni" rortdl piyigta.
Nastgpnie Przewodniczqcy przeszedNdo procedury glosowania projektu
uchwaly.

Glosowano w sprawie:
yrzyjEciaplanu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta
Lubart6w na 2019 rok..

Wyniki glosowania
ZA:18, PRZECIW: O, WSTRZYMUJE

SIQ: 3,

BRAK Gtr,oSU:

O,

NIEOBECNI:

O

Wyniki imienne:

zA(18)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Blaszczak, Teodor
Czubacki, Ewa Grab ek Grzegorz
Benedykt Gregorowicz, Gtzegorz Piotr Jaworski, Piotr
Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula
Mazur, Elzbieta Monika Mizio, Wojciech Krzysztof osiecki,
Beata pasikowsk a, Grzegorz
Piotr Siwek' Jan Stanislaw Scisel, Jagek Tomasz Tch6r),
Jacek Mikolaj Tomasiak, Andrzej
Wojciech Zieliriski, Krzysztof Adam ZySko

,

WSTRZYMUJE SrE (3)
Maria Kozak, Tomasz Kr6wczyriski, Marek Adam polichanczuk
Uchwala

NrYIIl42lZ0t9

7' Informacja Burmisttza o zlolonych zapytaniach i interpelacjach
radnych oraz udzielonych

na nie odpowiedziach.

w.punkcie tym glos zabral BURMISTRZ MTASTA, kt6ry poinformowal
zebranychna sali
radnych, Ze nie wptyngly Zadne zapylaniaani interpelacje
radnych.
8. Wolne wnioski.

W tym punkcie glos zabrali:

Radny TEODOR CZUBACKI
Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie.
Mam dwa wnioskii do pana
Burmistrza. Jeden wniosek to podjgcie prac zwiqzanych jednak
tq uiio; Szafirow4 u nas,
odnog4 ulicy Szafirgwej, o kt6rej bodajie p6ltora
roku temu dyskutowalismy. pamigtam, bo
sam bylem wnioskodawc4 tego wniosku o wykupienie
czgsci tej utcy Szafirowej. przypomng
tylko, 2e polowa ulicy Szafirowej naleby do mieszkanc6w-mieszk
ajqlychna ulicy Szafirowej.
Nalezy do mieszkaric6w_ mieszhaj4cyil ,u ulicy Szafirowej,
druga czgs6 do
rodziny "', jako jedna dzialka koto 1000 m. Po rozmowie "uto*iu.i
z tq rodzitrQ ..., oni wtedy
deklarowali ch96 sprzeduzy tej nieruchomosci za kwotg
50 tys zl. To nie jest du2a kwota,
maj4c na uwadze koszt, wartoS6 dzialek w tamtym terenie,
atym samym ulatwitoby tym
rodzinom, kt6re tam mieszkajq, jest ich. bodajae w tym
momencie okoio trzydziestu paru
rodzin, jakos tam funkcjonowanie. oni tam sobie mus
zq sarrri odsnieza a, ttwardza1,
oSwietlad i wszystko robi6. W tym momencie to jest prywatna
droga, natomiast oni od wielu,
wielu iu?lat, odk4d mieszkaj4 tam, staraj4 sig o te iigtgdy, ze takpowiem
urzgdu Miasta,
aby ich zauwrtyl, - 2e takpowiem.

,

i
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drugim wnioskiem, jest wniosek odnoSnie skrzyzowania ulicy Mickiewicza
ulicy
Krzywego Kola. Tam mamy takie w4skie gardlo. Ja pamigtam
, ze kt6rys z radnych bodaj2e
poprzedniej kadencji zwracal na to uwag!.Mamy tutij
zboku tutaj kawalek wolnej dziatki i
dobrze by bylo, Zeby gdzieS tam przeanalizo*ui
kuluarach Urzgdu Miasta, albo dolozy6
ewentualnie jeden pas skrgtu w prawo i wtedy
by byto i tam'wjezil^e i zjezdzat, z tej
ulicy' Marny tam przedszkole, wigc ten *"h fatwiej
tenprzliazd r6wniez do opitulu, aletezod,
szpitalajest tam dosyi utrudniony. zresztq Panstwo,
jak tam sytuacja wygl4da. Nie daj Boze_, jak cos riiiat< iezazicre tamtymi terenami wiecie,
&i.i" na ul. iubelskiej, wszystkie
samochody s4 kierowane w tamtym kierunku.

i

*
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Radna

BEATA PASIKOWSKA

Panie PrzewodniczEcy, Panowie Burmistrzowie, wysoka
Rado, wnioskuje o przygotowanie
upublicznienie w t ybi-. pilnym raportu na temat sytuacji
strajkowej w lubartr:wskich
szkolach' Przede wszystkim informacji od Dyrektoro*lrr.or,
o.ry*is"i" na ile na ta chwilg
.danych.
take informacjg posiadai4 na poastawie dostgpnych
Jak wygrQda plan
przygotowanie
przeprowadzenie .gramin6* oSmioklasisty
gimnazjalnego
w Lubartowskich szkolach? ZdajE sobie- rp.u*g z tego, ze jeszcze.ri.
oficjalnych
informacji, jezeli chodzi o przyst4pienie do straitu, atffitem (wiadoma
tego, 2e dyrektorzy
wiedzq przypuszczalnie, ile os6b nie podeszlo do rJferendum
strajkowego. JakqS wizjg
powinni miei.

i

i

na

i
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wnioskuje r6wniez o to, aby Miasto poinformowalo nas
i mieszkaric6w, jakie sq dzialania
Miasta w zakresie ysparcia szk6l w przeprowadzeniu
egzamin6w w wznaczonym czasie.
jest plan,,B", gdlby sig okazalo, zi
salaties probleml,?
f$i
wniosek sw6j uzasadniam faktem, 2e bez wzgtgo, rru pogl4du
polity czne orazaprobatg lub
jej brak dla strajku nauczycieli w tej formiel wielu
,oali"o* dzieci zdajqcych egzarniny
oczekuje na informacjg i spokoj ny prribi"gegzaminu.
Radna MARIA KOZAK
Panie Przewodniczqcy, Panie Burmistrzu, Szanowni paristwo.
Ja mam dwa pytania
i stawiam wniosek, Zeby po prostu ... (przerywa Przewodniczqcy Rady:
przepraszam. tutaj
nie mozna zadawa(' pytafl Pani radna. irorrg zlozyd wniosek.)
Dobrze, stawiam wniosek,
zeby odpowiedzie6--mi, dlaczego wolny wniosek realizowany
przez radnego l.omasz
Kr6wczyriskiego - 22 lutego nJposiedzeniu Komisji,
iostal zaopiniowany przezprcdmiot
zewngtrzny.Przezkancelarie prawn4 w pulawach. czynasi
nie *ogti tego ziobi6?
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Nastgpnie stawiam wniosek, jezeli bytoby to mozliwe, o przywr6cenie czytelni
Filii
Biblioteki przy ulicy 3 Maja. Bibliotece zabraliSmy juz fundus ze, ograniczyliSmy,
a teruz
ograniczamy powierzchnie. Tam zostala zabrana'ciytelnia. Chcialam zapy1a6,dlaczego
jednak zostal. zabrana?.I teZ prosilabym o odpowiedZ
w formie ustnej, a nie pisemnej
Do wypowiedzi radnej M. Kozak odni6sl sig Przewo dniczqcy Rady,-kt6ry iznajmil,
ze nie ma
takiej mo2liwoSci. PodkreSlil, ze jeSli radna ma zapylania i-interpelacji, naleiy zlozy1je
na
piSmie i wtedy zgodnie z ustaw? o samorz4dzie gminnym znoweli ro*ana
przez wigkszoS6
parlamentarn4 zostanie udzielona odpowiedZ pisemnq.
Radna MARIA KOZAK
A w wolnych wnioska ch trzebapisemnie?

PrzewodniczEcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Dzigkuje bardzo. Wolne wnioski tutaj skladamy.
Radna MARIA KOZAK
No wlaSnie skladam wolne wnioski. powiedzialam.

Przewodnicz4cy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Dobrze. Dzigkuje. Pamigtajmy, ze wolny wniosek nie jest zapytariem.
Radny JAN SCISEL
Panie Burmistrzu, ju
nastgpuj4ce wnioski do Pana. Pierwsza sprawa dotyczy czystoSci
naszego miasta. Co roku wladze podejmowaly wsp6lprace z koleja i
byly sprzQtane tereny
kolei. Ja czgsto te tereny przy torach kolejowy.t, ... traktujemy miesz[ancy, jak6
tereny
spacerowe. chodzqc, spaceruj4c wzdlul teren6w wida6, ile Smieci jest
w tym obszarzi,
a szczegolnie tutaj ostatnio bylem kolo wiaduktu na Nowodworskiq, kolo pani doktor
olszewskiej i kolo posesji Packa. Naprawdg jeden wielki Smietnik. Albo zmusid
wlaScicieli
tych teren6w do posprz4tania tego Smietnika, albo podj46 dzialania, zeby to sprzptnp(,
Dobrze by bylo, Zeby to ztobil przed Swigtami.
famemu.

T*

I

Kolejny

wniosek, proSba jednoczeSnie uzupelnienie zwirem drogi pomigdzy
ul. NowodworskQ, a ul. R62an4. Jad4c od wiaduktu, kolo Pani Olszewskiej
dojeidzi sig do ui.
R6zanej. Nie wiem, czy tojest droga? Czy tojest teren uzytkowany, juk;
drogaz Natomiast
jest to obszar lYysypany Zwirem i po zimie sa po prostu iuti.
*yt 6ty, zastoiska wodne i
dziury' KtoS tam rzucil cegly, ale to z malo. riziaa'ay z pol ciEzar6wki zuriru
i uzupelni6 te
braki. Kolejna sprawa niekt6rym wyda sig drobna, ale ona pokazuje, jak trochg
z
opieszalo6ci4 dzialajq nasze. stuzby komunaine. Bodaj2e cztery miesi4ce
temu na ulicy
Legion6w, id4c od poczty w kierunku Placu Pitsudskiegi ... ( wti4ca przewodni
czqcy Rady:
Ptzepraszam. musze Panu przerwad. Prosilbym wnioseli Wolny
wniosek. Dobrze - zalatwic
problem drzewa oznaczonego tabliczk4 ,,strefa zagrozenia". Jekelijest )
to suche drzewo i
stanowi zagrolenie, ttzeba ten problem zalatwi(, przy ul. Legion6w,
bo stan ten jest od
cztetech miesigcy. ,,Strefa zagrozenia", wczeSniej bylo szarfam
i-oznaczone, a w tej chwili jest
na drzewie tabliczka,,strefa zagr oZenia,, .
I kolejna sprawa juZ- ostatnia przypominam wniosek
gloszony kilka miesigcy temu
o przywr6cenie ukladu_ drogowego na ul. Pocztowej o zmianie jednokierunkowosci,
Zeby
na te ulice byl od strony ul. Prusa. o to prosz4 mieszkanryi to
byl stan pierwotny tej
Yi*!
drogi' Tutaj od Pana Wiceburmistrza uzyskalem- informacjg, 2e ,p.u*u jest w
toku
zalatwiania. Ja zetk,n4lem do pisma, kt6re Pan mi przyslat i i)tsry
miesi4ce temu tez byla
zalatwiana i uzgadniana. I ja dostalem juz 7 telefon6w od mieszkaric6w
L t.i .rti.y, neay
bgdzie sprawa zalatwiona i pylaiq sig mieszkaircy
przepraszam, b?dg trochg uszczypliwy

jw
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czy tojest nowa jakoSi pracy nowej wladzy,2e sprawg tak blah4 zalatwia sig tyle rniesigcy?
Wigc oddajg paleczkg, kt6r4 mi przekazali mieszkaricy i mam nadziejg, Ze sprawa bgdzie
zalatwiona.
Radny TOMASZ KROWCZYNSKI
Panie Burmistrzu mam tutaj garSi wniosk6w. Pierwszy wniosek, rzecz prozaiczna abwdzo
by to pomoglo zwlaszcza seniorom ustawienie lawki, moze to za duzo powiedziane, ale
powiedzmy stolki jedno, dwu miejscowe, kiedyS byty takie betonowe fajne z drewnianym
siedziskiem stoleczki wzdlul ul. Lubelskiej i Slowackiego, na calej dlugoSci powiedzmy co
200,250 m, dlatego, ze seniorzy pokonuj4 czgsto ten dystans pieszo i nie maj4 narret gdzie
przysi4S6. Takhe gor4ca proSba o wygospodarowanie paru zlotych i sukcesywne powiedzmy
uzupelnianie tej trasy o takie wlaSnie stoleczki, na kt6rych seniorzy mogliby sobie chwilkg
oddechu zlapa6.

Druga sprawa, teraz bardziej przypomnienie, ale stawiam wniosek ponownie o wiaty
przystankowe jedna na wiadukcie i druga na Wierzbowej. Na Wierzbowej, ale po tej stronie z
miasta, od miasta jak sig jedzie, czyli po prawej stronie jak sig skrgci w Wierzlbowq ze
Slowackiego a na wiadukcie to oczywiScie tutaj teL na wylocie, czyli po prawej stronie jak sig
jedzie od miasta iwjeZdlana wiadukt. Tutaj ta wiata zwlaszczana wiadukcie by sig przydala.
Jeszczejeden wniosko - przyponlinaczto 13 listopada20lS r. zlo?ylem wniosek o analizg
potrzeb ztymzwiqzarrych i montaz, juZ wiem, Ze analizabyla robiona i nawet byli specjaliSci,
chodzi o klimatyzacjg i wentylacjg - modernizacja klimatyzacjii wentylacja w Domu Pomocy
Spolecznej na Krzywym Kole. 'Iam jest tragedia Panie Burmistrzu. Jeszcze nie ma, ale
zacznie sig ciepelko i moZemy mie6 PIP na glowie, albo Panie zacznEnam tam mdleri, takile o
tyle jest to istotne. Jest czas heby z tym zrobi6 porz4dek. Wnioskuje o przyjruenie sig tej
sprawie.

I

kolejna rzecz to na Pana rEce zlo2g na piSmie (tu Radny Kr6wczyriski pr:zekazuje
Burmistrzowi Miasta przedmiotowy wniosek)... nie chcialbym czyta(, tutaj publicznie
uzasadnieniaprzeczytam tylko treS6 samego wniosku,,Niniejszym wnoszg o przeprowadzenie
w trybie pilnym audytu bezpieczefrstwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych

podleglych Urzgdowi Miasta Lubartow w zakresie: infrastruktury sieciowej
i telekomunikacyjnej w tym zabezpieczeh przed nieautoryzowanym dostgpem do lokalnych
zasob6w jednostki z internetu; u?ywanych system6w operacyjnych na stacjach roboczych
i serwerach jednostki; polityki bezpieczenstwa jednostki w zakresie dostgpu do intemetu;

polityki bezpieczefrstwa jednostki w zakresie wymiany danych z podmiotami zewngtrznymi
za poSrednictwem internetu." Nie bgdg czytal pozwolicie Paristwo uzasadnienia, bo to co
mialbym tt przeczyta6 lepiej 2eby nie slyszeli ci, ktorzy chcieliby sig wlama6. Pan Burmistrz
ma w uzasadnieniu to co mam do powiedzenia na ten temat a trochg sig na ty"m znam.
Dzigkuj9.
Radny MAREK POLICHAN CZUK
Ja chcialem zloZy| wniosek do Pana Burmistrza o wyst4pienie do PKP

o mo2liwo6i

wieczystego u2ytkowaria, ju? nie jest to moZliwe, ale takiej dlugoterminowej dzierzawy lub
przekazariabezplatnego teren6w kolejowych przy Batalion6w Chtopskich. One s4 caly czas
jako nieuZytki one sig tam mamuj4. Tam jest kawal pigknego terenu a wiadomo przy
bud2etach obywatelskich brakuje nam tych teren6w. Doskonale nadalby sig na,,Psistanek" to
w zwi4zku z tym, 2e tam animatorzy i ulubiericy, przepraszam i osoby lubiEce zwierzgta

i

o to. W tym roku byl konflikt migdzy projektem ,,Psistanek"
poprzednim
a
projektem, wigc akurat ten teren, o kt6rym m6wig nadawalby sig na ten projekt
a r6wnie2 na inne tereny rekreacyjne. Tam kiedy6 swego czasu bylo boisko sportowe, zaroslo.
Tam, co prawda jakiS teren podmokly jest, ale mySlg zacznijmy od tego czy Kolej chcialaby
pylaly mnie, prosily
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to

przekazad. MySlg, 2e raczej tak. Przynajmniej czgsi tego terenu, nie m6wig
Dzigkuj9.
Radna

o

calym.

ELZBIETA MIZIO

zloty| wniosek o postawienie wiaty przystankowej na ul. Lubelskiej w okolicach
KAUFLANDU tam BRICOMARCHE. To tez jest taki przystanek opuszczory. Ni. ma wiaty.
Chcialam

Dzigkujg bardzo.

Przewodniczqcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Proszg Panstwa mam jeszcze kilka wniosk6w. Pierwszy wniosek to taki, 2e apelujg do
radnych o terminowe zlozenie o6wiadczeri maj4tkowych. DostaliScie Panstwo dzis-iaj w
teczkach, jeheli ktoS nie zajrzal do teczki to proszg wziql teczkg,jest podkreslam nowy wz6r
oSwiadczenia maj4tkowego i proszg aby, proszg Paristwa bo potem bgd4 blgdy i bgrlg musial
je wyczytywai i wytyka6 a nie chcialbym tego czyni6. Jest instrukcja irazten wniosek. Do 30
kwietnia, tak.
Druga rzeczproszg Paristwa jest nastgpuj4ca, kr1lyla lista radnych chgtnych do uczestnictwa
w szkoleniu Komisji Skarg, Wniosk6w Petycji oraz postgpowarl administracyjnych w
sprawach skarg, wniosk6w i petycji z uwzglgdnieniem kompetencji komisji rady dla tych
spraw. Ten wniosek, tutaj podpisalo sig kilka os6b, jezeli ktoS jeszcze chce w tym szkoleniu
uczestniczy6 to proszg o wpisywanie sig. Padaty r6wnie2 pytania dotyczqce innych szkolef,
dlatego mam wniosek, Zeby skladai propozycje przez radnych takich szkoleri, ktOre by was
interesowaly, poniewaz jest mozliwoill ?eby firma, kt6ra zajmuje sig takowymi szkoleniami
przyjechala, przeprowadzila szkolenie
Lubartowie. (Wypowiedzi
sali nie do
odtworzenia)... przgoraszulm w Zakopanym, ktoS.. proszg zlozyiiakiwniosek. proszg bardzo
zlotyt, taki wniosek. Ja rozumiem Radny Siwek ma ochotg zlo1yt jeden, Radny, Osiecki
zlo,zy(, drugi. Zeby sig nie okazalo, 2e bgdziejak w PGK, ze sig Pansiwo p-orozjeidzacie po
calym Swiecie. Dobrze to s4 te dwa wnioski, kt6re skladam. Proszg podejS6 powuhniedo tyih
szkoleri, jezeli Paristwo macie ochotg. Naprawdg, zeby te *rrio.[i wptyngly, bo nie
-sig
chcielibySmy.. acha jeszcze jedna rzecz. Mam taki wniosek, ze jezeli poju*i
jakies
szkolenie inne, dodatkowe, ta sama zasada - p6jdzie lista tak zeby katzdy ctrgtny sig wpisal na
takie szkolenie.

i
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Btxmistrza JAKUB WROBLEWSKI
Panie Przewodniczqcy ja mam taki wniosek, przepraszam proSbg do wszystkich Radnych.
Wiele tych wniosklw przez Paristwa zgloszonych nosi cechy pytan, nie m6wig o wszystlich
tylko o czgSci. Na te pytania jestesmy w stanie odpowiedzie6, ale niestety w tym punkcie nie
moZemy tego zrobi6, bo s4 to wolne wnioski. (Przewodniczqcy Rady: przepraszam panie
Burmistrzu muszg Panu odebra6 glos. Niech Pan zloTy wnioslk, bo jesteSmy w punkcie
wolne wnioski. Niech Pan zada...) o rozmowy w sprawie tych zadawanych nil pytan poza
obradami Rady jestesmy w stanie odpowiedzied Pansturu. Odpowie dziei, ze jeslii pewnych
rzeczy nie zalatwiamy od razu wynika to st4d, 2e to co *y-aga procedury jest zaleZne od
podmiot6w zewngtrznych. Chgtnie to Pafstwu wyjaSnimy, natomiast nie w
t ybi., bo nie
mo2emy Pafstwu odpowiedzie6. Dzigkujg.
Z- ca
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Radny TOMASZ KROWCZyNSKI
Ja tylko wnioskujg do Biura Rady, Zeby te wzory, te nowe wzory,deklaracje maj4tkowe
mailem przeslal, Zeby ty ch papierk6w nie wypelnia6.

,

Zeby

Przewodniczqcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK
Na stronie Urzgdu Miasta, tutaj komunikat, s4 tewzory,moznasobie elektronicznie wypelnii.

Burmistrz KRZYSZTOF PASNIK
Panie Przewodniczqcy, Szanowni Paristwo, ja w formie komunikatu. Informujg paristwa,
inaczej, odpowiedzi na Paristwa pytala, kt6re dzisiaj padly, zostaly odeslane
do innych
radnych, ktlrzy teZ skladali pytania, chcieli sig dowiedziei: jak je rcmvi4zujemy,
azy jai je
zarnierzatrry rozwiqzal, odpowiedzi padty, ale jeszcze raz oczywiscie- poinformul.-y
wszystkich Paristwa Radnych zgodnie ze zlozonymi wnioskami. Dziglujg.
Przewodniczqcy Rady JACEK MIKOLAJ TOMASIAK

Dzigkuje

bardzo Panu Burmistrzowi. KtoS jeszcze w punkcie wolne wnioski? Rady
Gregorowicz La pewno nie? Dobrze w takim wypadku zamykam punkt
,,Wolne wnioski,,.
Ptzepraszam jeszcze moze zanim zamkng punkt 'Wolne wnioskii' poinformujg
tylko, 2e
nastgpna sesja bgdzie_bardzo szybko zwolana najprawdopodobniej odbgdzie-sig-ona
12
kwietnia w pi4tek. Bgdzie to sesja w kt6rej znajdqsig puntay, kt6re nie znaiazly
sig dzisiaj w
porz4dku obrad dotyczqce migdzy innymi spru*ord*ia pana policjanta przepraszam pana
Komendanta i pozostalych punkt6w, kt6re nii zostaly ujgte dzisiaj * porr4dku
obrad. Tak2e
informujg Zeby tutaj Radni sobie... Ten termin r6wnilz jist dlategi tak ustalony zebySmy
nie
odsuwali tego za bardzo. w terminie poniewaz p62niej i4 Swigtal rozumiem, ze
Radni igd4
zajgci przygotowaniami do Swiqt. Dzigkuje-bardio zamykam punkt
,,Wolne wnioski,,.
P r ze cho dzimy do ko I ej ne go punktu przyj gcie protokol6w.
9. Przyjgcie protokol6w
a)

z obradpoprzednich sesji:

IV sesji w dniu 31 stycznia 2019 r.
Do protokolu z obrad IV sesji w dniu 3l stycznia br. nie wniesiono uwag i zmian.
W glosowaniu 2! glosam! za, 0 gl. przeciw,0 glosami wstrzymuj4cymi silg protok6l
Nr IV/20 I 9 zostal przyjgty jednogloSnie

b) V sesji w dniu 22lutego 2019 r.

Do protokolu z obrad V sesji w dniu 22 lutego br. nie wniesiono uwag i zmian.
w glosowaniu 20 glosami ?u, 0 gL przeciw, 0 glosami wstrzymujqcymi sig protok6l

Nr V/2019 zostal przyjgty jednogloSnie
10.

Zaff*f,igcie obrad.

Porz4dek obrad zostaN Wczerpany, Przewodniczqcy Rady podzigkowal
wszystkim Radnym
za owocne obrady i zat*n$ vI sesjg Rady Miasta Lubart6w.

Przewodniczqcy
Rada Miasta Lubart6w
Jacek

Mikolaj Tomasiak

Przygotowala:

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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