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Kraśnik, dnia 20 listopada 2015 r.

Pan
Jarosław Toporowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24 września 2015 r.
wyjaśniam, co następuje:

Treść interpelacji 1: „Co już wiadomo w sprawie karty "Kraśnik wspiera seniorów 55+? "”
Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że w sprawie karty "Kraśnik wspiera seniorów 55+ "
czekamy na zapowiedziane działania nowego rządu w zakresie polityki
senioralnej.
Treść interpelacji 2: „Co ustalono w sprawie roweru miejskiego i nowych ścieżek
rowerowych?”
Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że Miasto Kraśnik rozpoczęło przygotowania do realizacji
tego zadania. Burmistrz Miasta Kraśnik nawiązał współpracę z sąsiednimi gminami
tj. Gminą Kraśnik, Gminą Urzędów i Gminą Dzierzkowice oraz Nadleśnictwem Kraśnik
w celu wspólnej realizacji projektu dot. spójnego systemu tras rowerowych.
W wyniku tego porozumienia została opracowana wstępna koncepcja tras rowerowych,
która obecnie jest na etapie uszczegóławiania przez projektanta. Cały projekt poza trasami
rowerowymi
obejmować
będzie
m.in.
wdrożenie
systemu
roweru
miejskiego. Działania te mamy nadzieję sfinansować przy pomocy środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 oś priorytetowa V, działanie 5.4 Transport Niskoemisyjny. Z uwagi na
fakt, że harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016 nie przewiduje naboru
wniosków na te zadania ich ewentualna realizacja przypadnie dopiero na lata
2017-2018 r. Jednocześnie aby zwiększyć szanse na pozyskanie ww. środków Miasto
Kraśnik przystąpiło do inicjatywy "Aktywne Roztocze", do którego zgłosiło 2
projekty w tym m.in. projekt dot. ścieżek rowerowych. Inicjatywa ta ma na celu
zakwalifikowanie przedsięwzięć w nim ujętych jako kluczowe dla rozwoju
Województwa Lubelskiego a tym samym ich prioretyzację podczas procedury oceny
wniosków.
Treść interpelacji 3: „Na jakim etapie jest pakiet 4 inicjatyw: Inkubator Przedsiębiorczości,
Kraśnicki Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Ulgi dla Nowych Przedsiębiorstw
i Kraśnickie Targi Pracy?”

Odpowiedź: W zakresie realizacji pakietu 4 inicjatyw oczekujemy na ogłoszenie
konkursów w ramach Programów Operacyjnych finansowanych z UE dzięki którym
moglibyśmy sfinansować te przedsięwzięcia.
Treść interpelacji 4: „Co z Kraśnickim Festiwalem Młodzieży - Young Festiwal?”
Odpowiedź: Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji dotyczących powołania Młodzieżowej
Rady Miasta. To w porozumieniu z nimi zostanie zorganizowany Kraśnik Young
Festiwal

