Renata Urszula Mazur
Wspólny Lubartów
4158,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Na VII sesji głos zabierała 2 razy.
I Sesja w dniu 23 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 23 listopada 2018 r. o godz. 16:00 a
zakończono o godz. 22:05 tego samego dnia.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Wywoływani przez radnego seniora Panią Marię Kozak radni w kolejności alfabetycznej złożyli
ślubowanie:
Renata Urszula Mazur - 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? (Żaden z radnych nie wyraził sprzeciwu)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pani Renata Mazur? (Pani Renata Mazur wyraziła zgodę.)
Kolejna Komisja pozwolicie Państwo, że nie będzie to po kolei. Komisja Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego i tutaj mamy również pełen skład Pani Renata Mazur czy wyraża za zgodę? (Pani Renata
Mazur wyraziła zgodę.)
Komisja Rewizyjna. Pani Renata Mazur czy wyraża zgodę? (Pani Renata Mazur wyraziła zgodę.)
Przed zamknięciem obrad Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że ukonstytuował się Klub
radnych „Koalicja Obywatelska”, której przewodniczącym został Pan Andrzej Zieliński oraz Klub
radnych „Wspólny Lubartów”, którego przewodniczącą została Pani Renata Mazur. Klub Koalicji
Obywatelskiej liczy 3 osoby, Klub Wspólnego Lubartowa 8 osób.
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.

Wskazanie przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Głos zabrał Przewodniczący Rady
Jacek Mikołaj Tomasiak. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że to wskazanie przedstawicieli do ww.
Zespołu wynika z odrębnej uchwały, która jest realizowana, jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski i na
podstawie której trzy osoby są zgłaszane przez Radę Miasta, po czym poprosił o zgłaszanie
kandydatur na członków do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Przewodniczący Rady J. MIKOŁAJ TOMASIAK zgłosił kandydaturę Renaty Mazur
W wyniku głosowania do prac w Zespole ds. BO spośród zgłoszonych radnych, zostały
oddelegowane następujące osoby:
- radna Ewa Grabek,
- radna Renata Mazur,
- radny Jacek Mikołaj Tomasiak.
Wszystkie ww. osoby otrzymały po 11 głosów popierających ich kandydaturę

IV Sesja w dniu 31 stycznia 2019 roku. Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:10, a
zakończono o godz. 21:50 tego samego dnia.
Radna RENATA MAZUR
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Zgromadzeni, czuję się niejako wywołana do
odpowiedzi przez Pana Radnego Krówczyńskiego gdyż nie ukrywam, że byłam jedną z autorek
projektu, który wygrał, czyli Eko-stadionu przy Batalionów Chłopskich. Ja bardzo króciutko. Mieszkam
tam prawie 40 lat na tym osiedlu i wspominam to boisko, które było ponoć kiedyś zrobione do piłki
plażowej. Nie wszyscy się orientują, że to był spychacz, który rozgarnął po prostu ileś metrów na ileś.
Po środku wstawiono metalowe słupki i przez tyle lat tylko dobrze zorientowany tubylec może
powiedzieć gdzie ten wał usypany przez ten spychacz był. To nie było żadne boisko. Nikt tego nie
doglądał. Nie wiem czy to było czyjeś widzi mi się czy fanaberia. Natomiast os. Garbarskie chciałam
tutaj powiedzieć, jest.., ja nie będę rysować cyrklem na mapie ale np. Pan mówi do Pana Wojciecha
Osieckiego, że tam jest miejsce koło SP4 i tam jest miejsce na boisko. Zgadza się. Ja o tym wiem i Pan
Wojtek wie, ale my chcemy nie wypychać tego na peryferia tylko właśnie jak cyrklem narysujemy
koło to to się pięknie komponuje z ul. Paderewskiego, Wieniawskiego, z os. Kopernika, z os. Leśna. I
wydaje mi się, że nie po to mieszkańcy się tak wszyscy wzięli do kupy, że tak powiem, i poszli
zagłosowali na ten projekt, żeby ten projekt wyrzucać. Będzie zgoda Starostwa, nie będzie, nie
przesądzajmy, że to boisko ma nie powstać. To boisko zakładamy wszyscy, że ma powstać. A to, że
dziecko pójdzie bez opieki i złamie nogę to przepraszam Pana bardzo, czyli ja mam powiedzieć
sąsiadce: niech Pani nie wysyła dziecka na plac zabaw, bo Pani pójdzie na skargę do prezesa, żeby
spółdzielnia płaciła odszkodowanie. No dziecko 10, 12 letnie idzie i gra i nikt tego nie będzie zamykał.
I nie zakładajmy od razu, że wszyscy sobie zrobią krzywdę i połamią nogi. Dziękuję.
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 muca20l9 o godz. 16:15, a zakończono o
godz. 21:55 tego samego dnia.

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

Radna RENATA URSZULA MAZUR
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, mili Goście ja króciutko, bardzo krótko.
Mam 3 pytania. Czy fakt zainstalowania na terenach SM monitoringu i na terenie miasta Lubartowa
zwiększył bezpieczeństwo w naszym mieście? To jest pierwsze pytanie krótkie. Drugie pytanie: jak
często i czy w ogóle Policja korzysta z zapisów monitoringu spółdzielczego? To jest drugie pytanie. A
trzecie pytanie, żeby złożyć wniosek ewentualnie o monitoring i rozszerzenie monitoringu w
Lubartowie, mam pytanie czy na terenach Lubartowa są jeszcze czarne punkty, gdzie jest
niebezpiecznie i powinien być założony monitoring? Dziękuję.

