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Kraśnik, dnia 11 grudnia 2015 r.

Pan
Piotr Iwan
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 listopada 2015 r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: „Czy w związku z tym, że budżet obywatelski na 2016r. nie cieszy się
wielkim powodzeniem (wszyscy widzieliśmy zdjęcia w Internecie ze spotkań z mieszkańcami i
niską frekwencję), może należy się z niego wycofać i w pierwszej kolejności zrealizować to, co
już się obiecało mieszkańcom w budżecie z 2014roku? Teraz jeszcze jest na to czas.”
Odpowiedź: Jednym z podstawowych zadań, które wyznaczyłem sobie w mojej działalności
jako burmistrz Kraśnika, jest tworzenie w naszym mieście społeczeństwa
obywatelskiego. Zależy mi bardzo na pobudzeniu aktywności mieszkańców oraz na włączaniu
ich we współdecydowanie o sprawach miasta.
Realizując te cele, podjęliśmy wspólnie decyzję o wdrożenia w Kraśniku Budżetu
Obywatelskiego na rok 2016. Jak obserwujemy, budżet obywatelski staje się coraz
popularniejszym narzędziem, dającym wpływ mieszkańcom na kształtowanie polityki
inwestycyjnej miasta.
Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na zadania znajdujące się w
kompetencji gminy i związane na przykład z budową czy remontem nawierzchni ulic, dróg
rowerowych, chodników, instalacji oświetlenia, modernizacją placów zabaw, obiektów
sportowych i terenów rekreacyjnych, urządzaniem parków i skwerów dzielnicowych.
Chcemy również zaangażować w pracę na rzecz Kraśnika ludzi młodych, dlatego propozycje
do budżetu będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia. Również
udział w głosowaniu nad projektami będą mogły wziąć osoby, już od 16 roku życia.
Akcja „Wspólnie zbudujmy Obywatelski Kraśnik” odbiła się szerokim echem wśród
mieszkańców, a najlepszym tego dowodem jest fakt, że złożono 60 wniosków do budżetu
obywatelskiego. Głosowanie odbywać się będzie w terminie 18 - 22 stycznia 2016 roku.
Inwestycje wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane do końca 2016 roku.
Zachęcam Pana radnego do wzięcia aktywnego udziału w promowaniu aktywności
obywatelskiej w naszym mieście, Wiadomo, że wszystkiego naraz zrobić się nie da, ale
działając wspólnie, krok po kroku, z roku na rok, możemy realizować inwestycje potrzebne
naszemu miastu i naszym mieszkańcom.

