Marek Adam Polichańczuk
Wspólnota Lubartowska
4469,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
Na VII sesji głos zabierał 11 razy.
Nieobecny na II sesji
III sesję opuścił przed głosowaniami
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:
Marek Adam Polichańczuk - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna senior poinformowała zebranych, że obecnie Rada przystąpi do wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów i ewentualnie ich przedstawienie. Zgłoszony
kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z
zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę.
Radny Tomasz Krówczyński z sali obrad zgłosił kandydaturę Radnego Marka Polichańczuka. Radny
Marek Polichańczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, proponuję jednak żeby zostało 2
wiceprzewodniczących Rady. Nie są to duże koszty, natomiast zwiększa się reprezentatywność Rady.
W przypadkach nagłych zawsze ten drugi przewodniczący jest bardzo przydatny, więc bardzo proszę
o to, żeby 2 przewodniczących jednak pozostało tak jak było w poprzednich kadencjach. Dziękuję.
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 Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Pan Marek Polichańczuk czy wyraża zgodę?
(Pan Marek Polichańczuk wyraził zgodę.)
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych. Pan Marek Polichańczuk czy wyraża zgodę? (Pan
Marek Polichańczuk wyraził zgodę.)
Radny MAREK POLICHAŃCZUK

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja bardzo proszę nie przypisywać nam
czegoś, czego my nie chcemy zrobić. Sam Pan Radny mówił zawsze nie głosujmy wszystkiego, bo już
czas, bo trzeba. Tu słusznie Pani Radna zapowiedziała, że do 23 grudnia na pewno będziemy mieli
jedną sesję. Ja naprawdę nie jestem w stanie, bo teraz tak, miałby Pan rację gdyby Pan mówił o
Komisji Rewizyjnej, która udziela nie wiem absolutorium Zarządowi, która rozlicza z działalności?
Natomiast my mówimy o Komisji Skarg i Wniosków, tak? A nie Komisji, która ma, więc mieszanie do
tego kapitału jak rozumiem Związek to nie jest spółka prawa handlowego i nie ma tam żadnych
udziałów. Mieszanie takich pojęć naprawdę robi nam tylko mętlik w głowie. Naprawdę mamy jeszcze
trochę czasu. Na pewno sesja będzie przed 23. My zgadzamy się z niektórymi tezami, opiniami, że
powinniśmy mieć większą reprezentację w tym Związku, ale też nie róbmy tego tylko dlatego, że się
zmieniła władza. Przypisywanie członkom Zarządu jakichś niecnych celów, skoku na kasę, naprawdę
to jest nie na miejscu Panie Radny. Więc nie używajmy takich argumentów. Proszę zrozumieć, że
drogi do celu są różne. Pan chce szybko, natychmiast, już, a my chcemy poznać, więcej wiedzy zdobyć
na ten temat. Według moich pierwszych spostrzeżeń, bo nie mam materiałów, mieszanie do tego
budżetu i prognozy jest też jakby szukaniem takiego nacisku na to żebyśmy szybko podjęli decyzję.
Według mojej pierwszej wiedzy ta zmiana w statucie nie ma większego znaczenia, więc dlatego nie
musimy natychmiast tego szybko podejmować. Do 23 grudnia na pewno będzie sesja. Są różne drogi
dochodzenia do celu. Można szybko i można później stwierdzić, że może za szybko. A możemy
spokojnie przeanalizować to. Ja nie mówię, że trzeba tu zapraszać dyrektora Grzegorczyka czy
dyrektor Związku, ale można się spotkać z Zarządem Związku czy poszczególnymi członkami
Zgromadzenia. Wyjaśnić czemu służą te zmiany i ewentualnie za chwilę będziemy głosować swoich
delegatów do tego Związku, więc też oni będą nas reprezentować. Też oni mogą nam jakby tą sprawę
wyjaśnić, bo jak do tej pory tych wyjaśnień nie otrzymałem. Także spokojnie, wstrzymajmy się, do 23
będzie na pewno sesja. Dziękuję bardzo.

Radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI
Ja zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Marka Polichańczuka. Uzasadniać chyba też nie muszę, ma
duże doświadczenie nie tylko w radzie, ale i w społecznych obszarach. Rady Marek Polichańczuk
zapytany przez Przewodniczącego Rady, czy wyraża zgodę na kandydowanie stwierdził, że tak.
(wyznaczenie dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej.)
Głosowano w sprawie:
wyłonienia kandydatów na dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Wyniki głosowania
Pan Jakub Wróblewski – 16 głosów
Pan Jacek Tomasiak – 11 głosów
Pan Wojciech Osiecki – 16 głosów
Pan Marek Polichańczuk – 10 głosów
Pan Grzegorz Siwek – 10 głosów
PRZEWODNICZĄCY RADY
Proszę Państwa wobec tego do uchwały wpisujemy trzy nazwiska: Jakub Wróblewski, Jacek
Tomasiak i Wojciech Osiecki.

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.
Nieobecny
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.
Opuścił obrady przed głosowaniami uchwał
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.
Radny MAREK ADAM POLICHAŃCZUK
Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzamy. Sama idea połączenia jest słuszna i pewnie mamy taką
nadzieję, że ona się przyczyni do rozwoju tych instytucji, dofinansowania lepszego itd. Natomiast
skoro jest to uchwała intencyjna to co oznacza § 3, że po uzyskaniu, który mówi wyraźnie, że po
uzyskaniu opinii zobowiązujemy Burmistrza do wystąpienia o wyrażenie zgody. Czyli de facto jeśli
dostanie Pan Burmistrz pozytywną opinie to upoważniamy pana do wystąpienia. I to mnie najbardziej
zastanawia ten paragraf, dlatego chciałbym wnieść taki projekt poprawki, żeby ten § 3 z tej uchwały
wykreślić. To nic nie zmieni będziemy mogli wystąpić o wyrażenie zgody. Natomiast w momencie,
kiedy uzyska Pan Burmistrz tą opinie przedstawi Pan nam projekt jak Pan zamierza to połączyć. My
wtedy wyrazimy zgodę na to, żeby to połączyć. Myślę, że takie rozwiązanie będzie kompromisowe i
bardziej sensowne niż takie dawanie w ciemno zgody. Ten paragraf wyraźnie mówi, że
zobowiązujemy Pana do wystąpienia o wyrażenie zgody czyli już de facto zgadzamy się na połączenie.
Ten punkt mnie, że tak powiem, dlatego wnoszę projekt takiej poprawki do tej uchwały. Dziękuje
bardzo.
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ponieważ zbliża się nieuchronny czas
głosowania chciałem również swoją cegiełkę do tego a w zasadzie zadać kilka pytań dotyczących
wieloletniej prognozy finansowej, bo spojrzałem na te liczby i pewne jakby mam wątpliwości.
Dopytać chciałem się o te liczby, natomiast odniosę się tylko do wypowiedzi sprzed chwili Pana
Burmistrza. Jeśli miałbym opierać swoją wiarę w Pana działania na podstawie tego co zostało
zrobione w MOSiR to już by Pan miał że tak powiem u mnie przerypane za przeproszeniem, bo
pierwszą decyzję jaką Państwo zrobili w MOSiR to odwołaliście trenera koordynatora
(Przewodniczący Rady: może Pan skupić się na budżecie?) będę się skupiał. To jest wprowadzenie do
budżetu. Mówili Państwo, że będziecie słuchać rad i będziemy współpracować, będziemy się starali.
No pierwsze Państwa decyzje zupełnie temu przeczą (Przewodniczący Rady: zwracam Panu uwagę po
raz drugi, będę zmuszony Panu odebrać głos jeżeli Pan po raz trzeci nie będzie zabierał głosu
odnosząc się do meritum.) Bardzo proszę może mi Pan zabrać głos jak najbardziej, bo chciałbym
powiedzieć o tym, że na podstawie tych, nie wierzę w realizację tych planów, które są zapisane w
budżecie. I to jest mój wstęp do tego, co chcę teraz powiedzieć. Ale może mi Pan w każdej chwili
zabrać. Mam pytanie, w wieloletniej prognozie finansowej w rubryce 1.1. dochody bieżące mamy w
2019 r. kwotę konkretnie 81 mln. itd. itd., która w roku 2020 rośnie o 6 mln. zł., nie rośnie w
kolejnych latach, więc mam pytanie skąd takie wyliczenia? Czy to są może jakieś nie wiem wzrosty
podatków, nieoczekiwane dochody, o których nie wiemy jeszcze? Być może to mi rozjaśni jakby
pomoże mi podjąć decyzję w głosowaniu. I drugie pytanie dotyczące wydatków w poz. również 2.1 w
roku 2019 mamy wydatki bieżące na poziomie 77. 475 tys. które w 2020 roku maleją o 2,5 mln. Ale

jeśli spojrzymy również na stronie 7 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to
właśnie tutaj znika te 2,5 mln.zł. Teraz mam pytanie, czy są jakieś planowane w związku z tym nie
wiem obniżki płac urzędników? Nie wiem może jakieś zmiany w Urzędzie, bo te 2,5 mln. że tak
powiem jest mniej, skąd to się wzięło? Tylko w tym roku. Więc skąd to się wzięło i co to za liczby są?
Jeśli mógłbym uzyskać na to pytanie odpowiedź będę wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ mnie dotyczyło to, nie gniewam się na Państwa
Radnych, rozumiem, że takie rzeczy się zdarzają aczkolwiek mam wniosek trochę inny, ale też
dotyczący Państwa Klubu a szczególnie Pana Przewodniczącego Wojciecha Osieckiego. I tutaj
wnioskuje do Pana Przewodniczącego żeby może wysłał Pana Przewodniczącego na kurs dotyczący
przepisów ustawy o samorządzie, dlatego że na sesji w grudniu, na posiedzeniu komisji, w której
brałem udział jako radny nie członek tej komisji poprosiłem o zabranie głosu. Pan Wojciech Osiecki
zarządził głosowanie i na skutek tego głosowania nie udzielono mi głosu. To jest proszę Państwa
niedopuszczalne bo to jest łamanie ustawy o samorządzie . I proponuję, żeby Pan Wojtek udał się na
takie szkolenie…, pkt 24, przepraszam 21 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Proszę sobie
przeczytać. Bardzo proszę.
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Proszę Państwa art. 21 ust. 4 mówi tak: W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący
jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu”
Tak brzmi artykuł. Żaden inny artykuł nie wyklucza ani uniezależnia od jakiejkolwiek innej, czy
statutu.. udzielenia głosu radnemu. Także bardzo proszę, przestrzegam innych przewodniczących,
żeby takich rzeczy nie robili, bo to jest nieeleganckie. Do tej pory to się nigdy nie zdarzyło. Ja już
pominę fakt, że się radnego odsyła na miejsce dla publiczności co nie tyle jest niemożliwe ale
nieeleganckie. No, ale powiedzmy taki jest przewodniczący jaki jest. Natomiast nieudzielenie głosu
radnemu w ramach wykonywania jego obowiązków jest złamaniem ustawy i proszę zdawać sobie z
tego sprawę.
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.
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym prosić o rozszerzenie porządku obrad o punkt,
poprawkę: Stanowisko Rady Miasta. Niniejszym składam taki wniosek Panu Przewodniczącemu wraz
z projektem tego stanowiska. (Radny Marek Polichańczuk na ręce Przewodniczącego Rady złożył
przedmiotowe dokumenty.) Stanowisko dotyczy znaczenia imprezy pn. „Święto Roweru” dla Miasta
Lubartów. W ostatnich dniach na łamach KanałuS ukazały się publikacje dyskredytujące to „Święto
Roweru”. Niniejszym chce wnieść, żeby Rada w tej sprawie zajęła stanowisko. Uzasadnienie podam
podczas referowania stanowiska. Marka „Święto Roweru”, ja powiem krótko tylko, jest bardzo ważną
marką dla Lubartowa. Dzięki tej marce znane jest nasze miasto w całym kraju, w Europie a nawet i w
świecie, bo wiem, że są goście z Australii i innych krajów. Pewne informacje zawarte w materiale
publikowanym w dniu 15 lutego bardzo tą markę psują i dyskredytują organizatorów imprezy „Święto
Roweru”, w związku z czym wnoszę o rozszerzenie porządku obrad i przyjęcie tego stanowiska Rady.

Dziękuję. Poproszę Panie Tomaszu o rozdanie stanowiska Państwu Radnym, żebyście wiedzieli o co
rozszerzamy ten porządek obrad. Życzą sobie Państwo przeczytać ten projekt w tej chwili?
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Paragraf, który Pan przytoczył ja rozumiem, że dotyczy uchwał, natomiast § 51 pkt 3 Statutu Miasta
Lubartów mówi „W sprawie nagłej, wymagającej podjęcia przez Radę natychmiastowych
rozstrzygnięć, możliwe jest składanie tego typu projektów na bieżącej sesji.” Uważamy, że to jest
sprawa nagła wymagająca natychmiastowego stanowiska, ponieważ każdy dzień powoduje to, że
szkalowane jest „Święto Roweru”. Dziękuję bardzo.
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Szanowni Państwo, ja zacznę od tego, że no niestety muszą to powiedzieć, ale znów mieliśmy do
czynienia z kolejną manipulacją. Ja byłem na tych konsultacjach, o których Pan Przewodniczący mówił
i kilku radnych było, natomiast Pan Radny chyba był nie na tych co trzeba albo nie słuchał tego co
było mówione. Otóż dam kilka przykładów. Zacznę od tego, że ani Pan Radny Krówczyński, ani żaden
radny Wspólnoty Lubartowskiej nie jest przeciwny rewitalizacji i nie jest przeciwny żłobkowi. Jeszcze
raz podkreślam, że tu nie chodzi o to, bo w tym momencie nie decydujemy na co jest przeznaczony
ten budynek. My decydujemy o zmianie programu rewitalizacji i rozszerzenie tego programu o ten
budynek i co do tego jesteśmy w pełni zgodni. A propos tych manipulacji. Otóż Pan Tomasz
Krówczyński nigdy nie planował w tym miejscu miejsc dla osób obłożnie leżących co przed chwilą
usłyszeliśmy od Pana Tomasiaka. Nigdy takiej propozycji nie było. Po drugie Pan Radny nie wrócił do
tematu przedszkola, żłobka w przedszkolu na Mickiewicza a podał to tylko jako jedną z możliwości.
Natomiast Pan Przewodniczący już oczywiście bierze to, że to jest jedyna propozycja itd. więc to jest
kolejna manipulacja. Po trzecie. Nieprawdą jest, że jest jakakolwiek dokumentacja techniczna na
budynek przy ul. Reja dotycząca projektu technicznego tego budynku. Nie ma przeznaczenia ani na
żłobek dokumentacji projektowej ani na żadne inne, ani tak dalej. Jest dokumentacja na
termomodernizację tego budynku. Proszę zwrócić radnemu uwagę, że nie rozmawiamy zza stołu.
(Przewodniczący Rady: przepraszam najmocniej, ale zwracam również uwagę, aby Pan radny jeżeli
zarzuca komukolwiek, że mówi nieprawdę również żeby mówił prawdę w chwili kiedy sam to
przekazuje. Proponowałbym ..) Odniesie się Pan później, proszę nie dyskutować ze mną…
(Przewodniczący Rady: ale proszę mi nie zwracać uwagi Panie Radny, bo Pan, Panie Radny przywołuję
Pana do porządku.. ) Odbierze mi Pan głos, tak? Proszę bardzo, proszę mi odebrać głos.
(Przewodniczący Rady: a Pan nie będzie za mnie decydował co mam czynić. Roszę dalej).. bo Pan
mnie straszy. W różnych działaniach Pan próbuje mnie straszyć. (Przewodniczący Rady: tak, ja
próbuje Pana straszyć?) Proszę Państwa, więc tak naprawdę 20 nie mamy w tej chwili i nie musimy
podejmować decyzji na co konkretnie będzie przeznaczony ten budynek. My zgłaszamy, bo zgłaszają
się do nas również seniorzy. Otrzymaliśmy petycję ponad 200 osób, którzy wskazują na konkretne
potrzeby związane z tym budynkiem. My wyraźnie wskazujemy, że w tym projekcie w celach, żeby
zaznaczyć taką i taką możliwość. Niczego to nie burzy proszę Państwa, nie wierzcie w takie
dyrdymały, które są tutaj opowiadane. Po pierwsze nie znamy jeszcze projektów, na które będzie,
projektów w sensie na co będzie można dostać pieniądze, poza tym, że będziemy mogli
termomodernizować. A być może w założeniach tego projektu będzie bardziej punktowana
współpraca nie wiem czy wieloprzeznaczenia takiego budynku? Tego nie wiemy jeszcze. To się okaże
dopiero po 28 lutym jak zrozumiałem. Kolejna sprawa. Ja przypomnę tylko, że w momencie tutaj
jakby innej, innego burmistrza, jeśli Burmistrz Bodziacki wspominał o tym, że potrzebujemy dużo

czasu na projektowanie itd. i stworzenie dokumentacji to było to od razu gaszone przez Pana
Przewodniczącego. Teraz sytuacja się odmieniła. Proszę Państwa naprawdę mówimy o
nieantagonizowaniu społeczeństwa. Proszę sobie odtworzyć konsultacje społeczne z tego dnia, o
których mówił Pan Przewodniczący. Kto zaczął ten antagonizm rozszerzać? Przecież od samego
wystąpienia pierwszego dowiedzieliśmy się, że Burmistrz Bodziacki be, wszyscy radni koalicji tyle byli
czasu w ra…, rządzili a nie mogli nic zrobić, więc ja przypominam Panu Przewodniczącemu, Pan jest
dłużej radnym niż każdy z nas. Natomiast, co do kwot przeznaczonych na termomodernizację.
Dlaczego ten budynek nie znalazł się w termomodernizacji? Bo ja przypomnę Państwu, proszę
spojrzeć na rozstrzygnięcia przetargów w termomodernizacji szkół i innych budynków? Jakie były
pieniądze a jakie żeśmy dostali? Okazało się, że kosztorysy wykonawcze są dużo większe i musimy
dokładać pieniądze by zmodernizować te budynki, które już wcześniej założyliśmy. Co by było
gdybyśmy jeszcze wtedy dołożyli budynek na ul. Reja? Przecież to było nierealne a mówi się tutaj, że
Burmistrz Bodziacki wyrzucił ten budynek. Nie wiem czy wyrzucił? Nie zgłosił go z realnych powodów.
Tym bardziej, że proszę Państwa jeszcze Pan Przewodniczący chwali się tymi pieniędzmi, które
rzekomo mają być. Ja przypominam na ostatniej sesji Pan Burmistrz dowiedział się o nich dopiero
niedawno. Przepraszam nie Pan Burmistrz tylko Pan Przewodniczący. Dowiedział się o nich niedawno
więc w tamtym czasie kiedy decydowaliśmy o przeznaczeniu tamtych budynków myśmy o tych
pieniądzach nie wiedzieli. To, że są takie pieniądze bardzo dobrze. My kibicujemy Panu Burmistrzowi
żeby uzyskał jak najwięcej tych pieniędzy i będziemy popierać tą rewitalizację. Każde zdobycie
zewnętrznych środków będziemy popierać, bo nie jesteśmy jak opozycja poprzedniej kadencji, że
wszystko co rządzący to jest be. Nie, my realnie będziemy popierać dobre projekty. Natomiast proszę
nie wmawiać wszystkim, że Radny Krówczyński czy radni Wspólnoty są przeciwni żłobkowi i
rewitalizacji. My tylko zwracamy się do Państwa Radnych, żeby w tym momencie nie decydować co
będzie w tym, konkretnie, mamy na to jeszcze czas. Sugestia, że będzie tam podmiot prywatny
pozostawiam do Państwa rozważań. Może już wiadomo, jaki to podmiot będzie. Dziękuję bardzo
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Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ponieważ moja propozycja umieszczenia
stanowiska w porządku obrad nie przeszła, czemu się bardzo dziwię, no ale trudno, szanuję Państwa
decyzje, wnioskuję, żebyśmy przyjęli to stanowisko w tym punkcie czyli we wnioskach. Jest to
wniosek. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego wniosku, zajęcie stanowiska i przegłosowanie go
byśmy mogli to jasno stwierdzić, na czym mi myślę i nie tylko mi bardzo zależy.
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Więc wnoszę wniosek o ustosunkowanie się Rady Miasta do ostatniej publikacji w KanaleS
(Przewodniczący Rady: muszę Panu przerwać Panie Radny. No i znowu Pan chce wprowadzić coś, co
nie mogło być. To jest wolny wniosek. Proszę swój wolny wniosek wygłosić i zamykamy temat.)
Wygłaszam. Najpierw zacznę od uzasadnienia. (Przewodniczący Rady: nie, proszę najpierw zgłosić
wniosek. Przepraszam najmocniej, Szanowni Radni nie doprowadzajmy do anarchii na sesji Rady
Miasta. Jest sytuacja następująca, jeżeli… ) Dobrze Panie Przewodniczący… (Przewodniczący Rady:
proszę mi nie przerywać.. ) Proszę mi w takim razie udzielić informacji w jaki sposób konkretnie mam
to wypowiedzieć aby Pan był zadowolony, bo ja nie bardzo rozumiem o co Panu w tym momencie
chodzi? (Przewodniczący Rady: chodzi mi o jedną rzecz. Proszę zgłosić wolny wniosek i dopiero
później go uzupełnić, bo będziemy wiedzieli czy w ogóle to jest wolny wniosek i on polega na
uzasadnieniu. Nie zaczynamy od uzasadnienia. Najpierw powiedzmy o co nam chodzi a potem to

uzasadniajmy.) Dobrze. Wnioskuję o podkreślenie znaczenia imprezy pn. „Święto Roweru” dla miasta
Lubartów w związku z tym, że w ostatniej publikacji, w ostatniej emisji KanałuS z dnia 15 lutego
pojawiła się bardzo niedobra informacja. Informacja, która jest manipulacją i nadużyciem a polegała
ta manipulacja na tym, że powiązano kłopoty finansowe Polskiego Związku Kolarskiego z
pomysłodawcą imprezy i jednocześnie dotacjami miasta na tą imprezę oraz staraniem się o ponowne
jej przyznanie. Ta manipulacja zasugerowała, że środki pochodzące z dotacji miejskich
przeznaczonych na „Święto Roweru” będą wykorzystane i rozliczone nieprawidłowo i z naruszeniem
prawa. Ta manipulacja może mieć bardzo niekorzystny wpływ na organizację i chęć udziału w XXVI
edycji „Święta Roweru”, która prawdopodobnie odbędzie się w dniu 23 czerwca. Proszę Państwa
„Święto Roweru” jest masową imprezą rekreacyjną organizowaną w Lubartowie od 26 lat. W
imprezie corocznie bierze udział wiele tysięcy uczestników. Dużą liczbę z nich stanowią mieszkańcy
naszego miasta. „Święto Roweru” jest rozpoznawalną marką znaną w całym kraju, w Europie, a także
w świecie. W organizację zaangażowani są wolontariusze - osoby społecznie wykonujące ogrom pracy
i poświęcające swoją energię dla kształtu tej imprezy. Rozliczenie dotacji do organizacji
dotychczasowych edycji imprezy „Święto Roweru” odbyło się w sposób prawidłowy i rzetelny,
natomiast ostatnie informacje wyemitowane właśnie w dniu 15 lutego podważają uczciwość w
organizacji tej imprezy. Wnioskuję zatem by Rada Miasta wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec
publikacji na łamach telewizji KanałS z dnia 15 lutego. Informacji dotyczącej finansowania imprezy pn.
„Święto Roweru” ze środków budżetowych Miasta Lubartów. Zestawienie tych informacji z sytuacją
w Polskim Związku Kolarskim jest manipulacją i nadużyciem. Wnioskuję również by Pan Burmistrz
natychmiast podjął działania w sprawie ochrony dobrego imienia „Święto Roweru” Dziękuję bardzo.
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.
Głosowania

