BRM. 0003.31.2015

Kraśnik, dnia 11 maja 2015 r.

Pan
Hubert Trukan
Radny Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: W dniu 27 lutym br. W CKiP odbyły się warsztaty dla organizacji
pozarządowych „Dlaczego partycypacja nam się opłaca”. Na spotkaniu omawiany był m. in.
„Budżet obywatelski”, „System Partycypacji Społecznych”, „Inicjatywa obywatelska”, system
„Naprawmy to”. W związku z powyższym mam pytanie. Którą formę współpracy ze
społeczeństwem zamierza Pan realizować w naszym mieście? Osobiście myślę, iż należy
powrócić do „Budżetu obywatelskiego”, czy na taką inicjatywę może liczyć przy tworzeniu
budżety na kolejny rok?
Odpowiedź: Budżet obywatelski jest coraz popularniejszym narzędziem, dającym wpływ
mieszkańcom na kształtowanie polityki miasta. Realizacja budżetu obywatelskiego wymaga
odpowiedniego przygotowania, przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród mieszkańców
oraz przygotowania jasnych i przejrzystych dla mieszkańców procedur. Zależy mi bardzo na
pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz na włączaniu ich we
współdecydowanie o sprawach naszego miasta. Dlatego też inicjatywa wprowadzenia
„Budżetu Obywatelskiego” w naszym mieście jest mi bardzo bliska.
Treść interpelacji 2: W miesiącu lutym br. Została wybrana Rada Seniorów. Panie Burmistrzu
podejmując działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży-myślę, iż najwyższy czas na
utworzenie „Młodzieżowej Rady Miasta”. Wiem, z rozmów z młodymi ludźmi (uczniami
gimnazjum), iż taka rada jest bardzo potrzebna. Myślę, iż udział w radzie nie należy
ograniczyć tylko do przedstawicieli gimnazjów, swoje miejsce w niej powinni mieć też
przedstawiciele kraśnickich szkół średnich oraz organizacji młodzieżowych działających na
terenie miasta. Czy można liczyć na Pana pomoc w sprawie zorganizowania spotkań
inicjujących powstanie takiej rady? Ze swej strony deklaruje pomoc w tej inicjatywie.
Odpowiedź: Wprowadzenie w Kraśniku Rady Seniorów to tylko jeden z elementów
mających zachęcić mieszkańców do zaangażowania obywatelskiego. Utworzenie w naszym
mieści „Młodzieżowej Rady Miasta” byłoby dopełnieniem współpracy mieszkańców z
lokalnymi władzami oraz wprowadzić działania na rzecz dialogu międzypokoleniowego. W
naszym mieście istnieje duża grupa osób młodych, która chce być czynnym uczestnikiem
życia publicznego, wykorzystywać swoją wiedzę i pasje do zmieniania naszego miasta i
współdecydowania o jego losach. Rady czy to Seniorska czy Młodzieżowa są ważnym
narzędziem dialogu społecznego, a aktywizacja mieszkańców jednym ze współczesnych

wyzwań każdego samorządu. Dlatego ze szczególnym zadowoleniem przyjąłem Pana
deklaracje pomocy w realizowaniu tej inicjatywy.
Treść interpelacji 3: ,,Panie Burmistrzu w imieniu osób handlujących na targowiskach
miejskich chciałem zapytać. Czy przeanalizował już Pan różnice w opłatach targowych w
naszym mieście z opłatami na innych targowiskach naszego regionu? Czy jest to prawdą, iż
różnice są tak duże? Czy w związku z tym będą podjęte jakieś działania?
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Pana Huberta Trukana Urząd Miasta informuje, iż
w obecnej chwili trwają prace nad przygotowaniem nowych propozycji opłat targowych oraz
usprawnienia handlu na targowiskach miejskich.
Treść interpelacji 4: Panie Burmistrzu w roku 2012 radni poprzedniej kadencji przyjęli
„Strategie Rozwoju Miasta Kraśnik”. Dokument wyznaczający kierunek rozwoju naszego
miasta. Znaczną część strategii zostało bądź zrealizowana bądź jest już mocno nieaktualna.
Myślę, że początek nowej kadencji rady jest dobrym czasem do wykonania korekty strategii.
Czy jest szansa na rozpoczęcie prac nad realizacją korekty lub opracowania nowej strategii?
Odpowiedź: Konieczność coraz lepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców
miasta wymaga racjonalnego podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach wydatkowania
środków z budżetu. Z tego też powodu proces zarządzania rozwojem gminy musi być
nastawiony na kreowanie jej przyszłości. Powinien więc być oparty na podejściu
długookresowym, w którym działania bieżące wynikać winny z ustaleń perspektywicznych i
nastawionych długofalowo. Podstawą do tego typu działań jest strategia rozwoju gminy.
Opracowana dla Miasta Kraśnik Strategia Rozwoju Miasta obejmuje lata 2012-2020. Obecnie
trwają prace nad jej aktualizacją i uzupełnieniem. Zaktualizowana strategia zostanie
przedstawiona w drugiej połowie tego roku.
Treść interpelacji 5: Na przełomie roku 2014/2015 trwała kontrola RIO w Urzędzie Miasta
oraz instytucjach podległym miastu. Jak wygląda realizacja wniosków pokontrolnych z RIO?
Proszę o przekazanie protokołu z kontroli oraz odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne jakie
zostało przekazane do RIO.
Odpowiedź: Informuję, że Protokół znak RIO-II-600/59/2014 z dnia 23 stycznia 2015 r.,
zalecenia pokontrolne znak RIO-II-600/59/2014 z dnia 20 marca 2015 r. oraz odpowiedz
Urzędu Miasta Kraśnik znak B.1710.2.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. są udostępnione na
stronie
BIP
Urzędu
Miasta
pod
adresem:
http://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=145&p1=szczegoly&p2=959462.

