Jacek Bednarski
Wspólny Lubartów
4993,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Nie otrzymał mandatu w wyniku wyborów
Włącznie z VII sesją głos zabrał 3 razy
I Sesja w dniu 23 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 23 listopada 2018 r. o godz. 16:00 a
zakończono o godz. 22:05 tego samego dnia.
Przystępując do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych Radna Maria Kozak
poinformowała zebranych, że w Radzie Miasta Lubartów wygasł mandat radnego Pana Krzysztofa
Mariusza Paśnika w okręgu nr 3 wybranego w wyborach w dniu 21 października 2018 r., w związku z
wyborem na Burmistrza Miasta Lubartów w dniu 4 listopada 2018 r. Na miejsce wygaszonego
mandatu Radnego Krzysztofa Mariusza Paśnika Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanowieniem z
dnia 20 listopada 2018 r. postanowił o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł
się pierwszeństwa do objęcia mandatu tj. Pana Jacka Mariusza Bednarskiego
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Jacek Mariusz Bednarski – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
PRZEWODNICZĄCY RADY Szanowni Radni, podczas przerwy poszczególni radni wpisali się jako chętni
do poszczególnych komisji. W tym momencie zadam pytanie i pozwolicie Szanowni Radni, że zadam
pytanie dotyczące wszystkich Komisji, mimo że jest to rozbite na kilka oddzielnych punktów w
porządku obrad, więc będziemy debatowali nad kilkoma punktami porządku obrad równocześnie.
Jest na to zgoda? Więc Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Jacek Bednarski? (Pan Jacek Bednarski
wyraził zgodę)
Kolejna Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Pan Jacek Bednarski czy wyraża zgodę?
(Pan Jacek Bednarski wyraził zgodę.)
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych. Pan Jacek Bednarski czy wyraża zgodę? (Pan Jacek
Bednarski wyraził zgodę.)
Głosowania
II Sesja w dniu 19 grudnia 2018 Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2018 o godz. 16:05, a zakończono o
godz. 16:50 tego samego dnia.
Głosowania
III Sesja w dniu 21 grudnia 2018 roku. Obrady rozpoczęto 21 grudnia 2018 o godz. 16:30 w sali nr 10
Urzędu Miasta Lubartów, a zakończono o godz. 19:02 tego samego dnia

Radny JACEK BEDNARSKI
Chciałbym złożyć dwa wnioski. Jeden to powtórzyć, bo wiem, że koledzy: Pan Przewodniczący, Robert
Błaszczak zgłaszali to wcześniej, w poprzedniej kadencji. Bardzo potrzebna jest wiata przystankowa
na ul. Lubelskiej w okolicy Bricomarche, bo ludzie chodzą, proszą, sporo osób jeździ stamtąd do
Lublina, a tak naprawdę nie mają się gdzie schronić. To jeden wniosek. Drugi wniosek, ostatnio razem
z Panem Burmistrzem Kubą Wróblewskim, byliśmy na gali honorowego krwiodawstwa i tuż po
wyjściu Pana Burmistrza powstała dyskusja. Zgłosiła się jedna z honorowych krwiodawczyń zgłaszając
taki oto problem, żeby został rozwiązany, ponieważ my mamy podobną jedna linię komunikacyjną w
mieście Lubartów. Świadczy to jakiś jeden podmiot i niestety nie honoruje tych honorowych
krwiodawców, a kiedyś było tak, że Ci krwiodawcy mogli jeździć za darmo. To są starsze osoby,
naprawdę zasłużone, oddali bardzo dużo litrów krwi i po prostu zobowiązali mnie, żebym
zainteresował Radę, Pana Burmistrza, żeby ten problem rozwiązać i żeby Ci krwiodawcy mogli
spokojnie za darmo przejechać ze stacji na Kopernika. W dalszej Części swojej wypowiedzi radny J.
Bednarski złożył życzenia świąteczne.
Głosowania
IV Sesja w dniu 31 stycznia 2019 roku. Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:10, a
zakończono o godz. 21:50 tego samego dnia.
(Zapis Protokołu znacznie różnie się z zapisem Video Sesji Rady Miasta)
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych JACEK BEDNARSKI
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku,
wniosków do budżetu miasta na rok 2019 nie zgłosiła. Komisja Oświaty, Kultury, sportu i Rekreacji na
posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku, wniosków do budżetu miasta na rok 2019 nie zgłosiła.
Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019 roku,
wniosków do budżetu miasta na rok 2019 nie zgłosiła. Wnioski Komisji Infrastruktury Technicznej i
Ochrony Środowiska rekomendowane do budżetu miasta na 2019 rok na posiedzeniu Komisji w dniu
29 stycznia 2019 roku:
Głosowania
V Sesja w dniu 22 lutego 2019 roku. Obrady rozpoczęto 22 lutego 2019 r. o godz. 16:00, a zakończono
o godz. 19:28 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.
Głosowanie
VI sesja w dniu 26 marca 2019 roku. Obrady rozpoczęto 26 marca 2019r. o godz. 16:15, a zakończono
o godz. 2l:55 tego samego dnia.
Głosowania

VII sesja w dniu 12 kwietnia 2019 r. Obrady rozpoczęto 12 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00, a
zakończono o godz. 19:16 tego samego dnia.
Głosowania

