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Kraśnik, dnia 3 lutego 2016 r.

Pan
Jarosław Toporowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 stycznia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: cyt: „W imieniu mieszkańców, zwłaszcza tych którzy głosowali na projekt
budżetu obywatelskiego z 2014 roku, pt. „Remont pomieszczeń po kinie „POLA” chciałem się
dowiedzieć jak zamierza się zagospodarować ten budynek lub teren po nim?”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.01.2016 r. Pana Radnego Rady Miasta

Kraśnik Jarosława Toporowskiego informujemy, że jest obecnie kilka koncepcji na jego
zagospodarowanie, które są konsultowane w Urzędzie Miasta Kraśnik. W momencie podjęcia
ostatecznej decyzji Burmistrz Miasta Kraśnik powiadomi zainteresowanych.
Treść interpelacji 2: cyt: „W odpowiedzi na jeden z moich wniosków budżetowych na 2016
rok o drobne inwestycje dla młodzieży przy MOSiR-ze, szczegółowo opisane
na mojej stronie radnego otrzymałem odpowiedź o tym, że zostanie przedstawiony
do rozważenia przez Komisję Promocji, Kultury i Sportu. Czy już coś wiadomo
o perspektywie jego zrealizowania?”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Rady Miasta Kraśnik informujemy,
że obecnie Miasto Kraśnik nie posiada środków, z których mógłby przedmiotowe zadanie
sfinansować. Zadanie będzie przedstawione do rozważenia Komisji Promocji, Kultury
i Sportu w przypadku pojawienia się odpowiednich środków finansowych.
Treść interpelacji 3: cyt: „W imieniu mieszkańców chciałem poprosić o przyjrzenie się
chodnikowi przy ulicy Oboźnej. W dniach takich jak wczoraj, przy roztopach nie da się
miejscami przejść. Mowa tu o fragmencie od strony stadionu, między Parkiem św. Jana
Pawła II, a Kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.”
Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Miasta Kraśnik.
Treść interpelacji 4: cyt: „W imieniu mieszkańców z Wspólnoty Mieszkaniowej
z ulicy Aleja Tysiąclecia 3a chciałem przekazać oczekiwanie na poszerzenie istniejącego
parkingu. Przy jego skraju od strony Sądu znajdują się dwa drzewa. Proszę o rozpatrzenie ich
zapytania, czy nie istniałaby możliwość ich wycięcia dla powstania kilku nowych miejsc
parkingowych. Parking jest nagminnie wykorzystywany przez interesantów sądu, a
mieszkańcy nie mają często jak pod swoim blokiem zaparkować.”

Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Rady Miasta Kraśnik informujemy,
że jest to jedna z wielu bardzo ważnych i potrzebnych inwestycji na terenie miasta.
Przy planowaniu inwestycji wspólnych z Powiatem Kraśnickim inwestycja ta, będzie
przedmiotem rozmów z Zarządem Powiatu Kraśnickiego.
Treść interpelacji 5: cyt: „W imieniu mieszkańców chciałem poprosić
o rozważenie wykorzystania przestrzeni przy ulicy Aleja Tysiąclecia dla nowych miejsc
parkingowych. Po lewej stronie przy wjeżdżaniu do kompleksu przy ulicy Aleja Tysiąclecia 3B
znajduje się sporo przestrzeni, gdzie również mieszkańcy pobliskich ulic, jak ul. Osterwy
mogliby zaparkować.”
Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Miasta Kraśnik.
Treść interpelacji 6: cyt: „W odpowiedzi na mój wniosek budżetowy o postawienie szaletów
miejskich przy dworcach PKP i PKS przeczytałem, że „teren dworca PKS jest terenem
prywatnym”. W związku z tym, proszę o rozpatrzenie możliwości jego usytuowania bardzo
blisko, czyli przy placu Stanisława Surdackiego. Czyli tam gdzie było dawne kino „POLA”, a
który stanowi ważny węzeł przesiadkowy.”
Odpowiedź: Informuje, że toaleta przenośna jest ustawiona na działce nr 341/2- Zarzecze I
przy przystanku w pobliżu postoju Taxi ul. Narutowicza.
Treść interpelacji 7: cyt: „Chciałbym się dowiedzieć czy nie lepiej byłoby zamienić stare wpisy
z oficjalnej strony Kraśnika – krasnik.pl, na jej głównej zakładce na coś nowszego. Pod
aktualnymi informacjami znajdują się odnośniki, ( po programie e-Inclusion ) jest sporej
wielkości zaproszenie na Polsko-Węgierskie Forum Gospodarcze z 2013 roku. Pod tym jest
zaproszenie na festiwal Dziedzictwa Jana Pawła II który odbył się dwa lata temu.”
Odpowiedź: Każda strona internetowa zawiera miejsce, w którym znajdują się materiały
archiwalne. Tak również jest ze stroną www.krasnik.pl. Pod aktualnymi informacjami
znajdują się banery mówiące o tym, co ciekawego działo się w mieście w niedalekiej
przeszłości. Banery te nie są żadnym zaproszeniem, tylko promocyjną informacją. Tak samo
ważną, jak to, że Kraśnik został uhonorowany tytułem Sportowej Gminy w 2012, czy tytułem
Lidera Edukacji w 2014. Ich usytuowanie na stronie jest właściwe, gdyż nie są w jakikolwiek
sposób eksponowane ani nie przesłaniają głównych, aktualnych informacji.

