Elżbieta Mizio
Prawo i Sprawiedliwość
4908,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Na VII sesji głos zabierała 5 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".
Elżbieta Monika Mizio - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Piotr Kusyk zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety Mizio. Radna Elżbieta Mizio wyraziła zgodę na
kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radna Maria Kozak zarządziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Radny Jacek Tchórz
2. Radny Robert Błaszczak
3. Radna Elżbieta Mizio.
Wznawiając obrady Radna Maria Kozak poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
przedstawienie Radnym składu Komisji Skrutacyjnej po ukonstytuowaniu oraz zapoznanie z zasadami
i sposobem głosowania.
Radna ELŻBIETA MIZIO Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodnicząca Elżbieta Mizio, członkowie – Robert Błaszaczak, Jacek Tchórz. Zasady głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na I sesji w dniu 23 listopada 2018r.:(…)
W głosowaniu 21 gł. za Rada Miasta do Komisji Skrutacyjnej powołała ponownie Radną Elżbietę
Mizio, Radnego Roberta Błaszczaka i Radnego Jacka Tchórza.
Radna ELŻBIETA MIZIO Zasady głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Lubartów na I sesji w dniu 23 listopada 2018 r.:(…)
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)
Więc Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pani Elżbieta Mizio? (Pani Elżbieta Mizio 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 Elżbieta Mizio czy wyraża zgodę? (Pani Elżbieta
Mizio wyraziła zgodę.) Kolejna Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Pani Elżbieta Mizio czy
wyraża zgodę? (Pani Elżbieta Mizio wyraziła zgodę.)
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. Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI zgłosił
kandydaturę radnej Ewy Grabek, zaś radny PIOTR KUSYK zgłosił kandydaturę Pani Marii Kozak. Radny
JAN ŚCISEŁ zgłosił kandydaturę Tomasza Krówczyńskiego, radna BEATA PASIKOWSKA osobę Pani
Elżbiety Mizio, Przewodniczący Rady J. MIKOŁAJ TOMASIAK zgłosił kandydaturę Renaty Mazur, zaś
radny GRZEGORZ JAWORSKI osobę Przewodniczącego – Jacka Mikołajka Tomasiaka.
Innych osób nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów, po czym zwrócił
się z zapytaniem do samych kandydatów, czy wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę, zatem Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania
poinformował radnych, aby w związku z faktem, że jest sześć zgłoszonych kandydatur, a miejsc w
Zespole tylko trzy, głosowali poprzez podniesienie ręki maksymalnie 3 razy.
Po wyjaśnieniu zaproponowanych zasad głosowania, rozpoczął procedurę głosowania. Za
kandydaturą Pani Ewy Grabek na członka Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 11
radnych, za osobą Pani Marii Kozak 8 radnych, za radnym Tomaszem Krówczyńskim zagłosowało 9
osób. Za Panią Elżbieta Mizio 8 radnych, za Panią Renatą Mazur – 11 osób, zaś za kandydaturą
Przewodniczącego Rady zagłosowało również 11 osób.
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. Natomiast radni: Pan
Tomasz Krówczyński, który otrzymał 9 głosów oraz Pani Maria Kozak i Pani Elżbieta Mizio, które
uzyskały po 8 głosów, nie weszły w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
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 ELŻBIETA MIZIO
Ja chciałabym zgłosić wniosek żebyśmy zaprzestali mowy nienawiści. Pan Czubacki twierdzi, że są
jakieś lepsze lub gorsze osiedla, lepsi i gorsi mieszkańcy a ja chciałabym Panu powiedzieć, że właśnie
się dowiedziałam, że jestem obywatelem mieszkającym na trzeciej kategorii ulic, bo ja myślałam do
tej pory, że są dwie. Mało, ja jestem trzecia kategoria i mieszkańcy domków jednorodzinnych to jest
trzecia kategoria, która raz w sezonie ma prawo do odśnieżanych ulic jak się okazuje, więc również
przychylam się do wniosków moich poprzedników. I naprawdę nie ma potrzeby żebyśmy my dzielili
mieszkańców, bo my jesteśmy tutaj po to, żeby działać dla wszystkich mieszkańców a nie wybierać
sobie lepszych czy gorszych. 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.
Radna ELŻBIETA MIZIO
Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, Panie Przewodniczący, oczywiście my jako radni Klubu PiS
nie jesteśmy przeciwko powstaniu żłobka i oczywiście ten projekt rewitalizacji będziemy popierać
zważywszy na to, że jeśli jest możliwość uzyskania tak wysokich dofinansowań. Zależeć nam będzie
również na tym, żeby ten żłobek był żłobkiem miejskim w przyszłości, żeby on służył mieszkańcom
również tym, których jakby status materialny jest niższy. Żeby się potem nie okazało w przyszłości, że
to będzie jakieś miejsce… tak. 19 Natomiast chciałabym również podkreślić to, że dla nas ważne też
jest wspieranie seniorów w mieście Lubartowie. I w związku z tym, że trwają te poszukiwania tego
miejsca myślę, że warto by było się zastanowić na przykład nad wykorzystaniem budynków po
rozlewni przy ul. Kościuszki. Oczywiście są to budynki bardzo zaniedbane, żeby nie powiedzieć
zrujnowane. Wymagają one rewitalizacji a nawet może i przebudowy. I może warto by było pomyśleć
czy w tym miejscu (Przewodniczący Rady: przepraszam Pani Radna. Szanowni Radni ja muszę zwrócić
uwagę. Jak radni przemawiają ja nie zwróciłem uwagi, żeby Pani Elżbieta Mizio komukolwiek
przeszkadzała. Zawsze słucha i stara się nie przerywać. Uszanujmy to bo na pewno będzie nam
niemiło jeżeli my będziemy przy mównicy a ktoś będzie po prostu i to w sposób nie szeptem a dosyć
głośny przeszkadzał. Proszę bardzo.) Dziękuję. Otóż chciałam zwrócić uwagę na to, że są to tereny też
rozległe. Można by tam wybudować i parking i miejsca na przykład też jakieś rekreacyjne, czy w
formie jakiegoś takiego ogrodu. Poza tym ta okolica otoczona jest parkiem miejskim gdzie seniorzy by
mogli również wykorzystać to miejsce, jako miejsce np. na jakieś spacery czy uprawianie ćwiczeń w
tych okolicach. Myślę też, że to by było bardzo dobre miejsce. Mam nadzieję, że do czasu, kiedy nie
znajdziemy takiego miejsca dla seniorów właśnie chociażby, które w tym miejscu mogłoby powstać,
to Pan Burmistrz tutaj, żeby może jednak postarał się znaleźć jakieś docelowe takie godne miejsce dla
seniorów żeby oni mogli tam realizować swoje zajęcia i spędzać tam też czas nie przeszkadzając
nikomu. W związku z tym składamy wniosek, jako radni Klubu PiS o zbadanie do jakiego programu
rewitalizacyjnego można by było włączyć budynki przy ul. Kościuszki? I jeśli będzie taka możliwość to
chcielibyśmy prosić o włączenie tych budynków do takiego właśnie programu rewitalizującego.
Dziękuję bardzo.
VI sesja w dniu 26 marca 2019 roku. Obrady rozpoczęto 26 marca 2019 o godz. 16:15, a zakończono o
godz. 21:55 tego samego dnia.
Następnie Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku publicznego pani ELZBIETA MIZIO
wprowadziła do projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado Komisja jednogłośnie uchwaliła plan pracy
Komisji, Państwo zapoznali się z planem pracy. Czy są jeszcze ewentualnie jakieś pytania?
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stale Rady Miasta.
Radna ELZBIETA MIZIO
Chciałam złożyć wniosek o postawienie wiaty przystankowej na ul. Lubelskiej w okolicach
KAUFLANDU tam BRICOMARCHE. To też jest taki przystanek opuszczony. Nie ma wiaty.
Dziękuję bardzo

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 ELŻBIETA MONIKA MIZIO
Szanowny Przewodniczący, Panie Burmistrzu i Zgromadzeni tutaj w sali, chciałam złożyć tutaj
wniosek, trzy takie wnioski mam. Pierwszy dotyczy uporządkowania terenu wokół posesji Reja 14,
chodzi o okolicę ogrodzenia i chodników. Tam niestety dużo bałaganu się narobiło, stare liście zgnite,
jakieś muły, igliwia i takie papiery różne fruwają. Tu mam bardzo prośbę, żeby ten Lubartów wyglądał
nie tylko w centrum czysto, co zauważamy, że to się dzieje. Drugi wniosek dotyczyłby naprawienia
chodnika na placu zabaw przy ulicy Przechodniej i Słonecznej. Tam została ogrodzona działka,
oczywiście działka jest prywatna i jej właściciel miał prawo ją ogrodzić tylko stało się to, że ta działka
zajęła chodnik, po którym do tej pory mieszkańcy się poruszali. W związku z tym, że to ogrodzenie
zostało wybudowane, naruszone zostało to klepisko tamto, ten żużel rozgrabiony i teraz przejście
przez ten plac wiąże się z tym, że i dzieci i tam są osoby starsze i osoby niedołężne, jak idą, a jeszcze
jak są na przykład teraz deszcze, czy wilgoć się robi więc się robi tam błoto. No i nie muszę tłumaczyć
jakie to są konsekwencje tego, że te dzieci idą w ubłoconych buciorach, przejść się nie da, starsze
osoby musza nadrabiać spore odległości, żeby się przedostać do miasta. I trzeci wniosek będzie
dotyczył ul. Poniatowskiego. Tam na tej ulicy szczególnie w odcinku przy cmentarzu są takie dziury,
które już, no grozi tym, że tam po prostu zawieszenie oberwać sobie można jeszcze chwila,
szczególnie jak zaczną te deszcze padać. Także tutaj proszę o tę interwencję. Dziękuję bardzo

