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Kraśnik, dnia 16 lutego 2016 r.

Pan
Marian Tracz
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 stycznia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: stwierdził cyt. ,,Panie Przewodniczący. Szanowna Rado. Panie
Burmistrzu. Mam 6 punktów wolnych wniosków, które chciałbym żeby w pewnym trybie były
zrealizowane. Tryb może być niezwłoczny, może być natychmiastowy oby tylko były
zrealizowane. Pierwszy punkt to PSZOK. To jest usytuowany przy ul. Granicznej. 3 razy go
monitorowałem. Naprawdę porządek wzorowy. Pracownik pracuje. Jeśli mogę powiedzieć, że
miałem wrażenie wizytując ten PSZOK, że tam za moment będzie kontrola. Porządek można
powiedzieć nie do zarzucenia. Również pan bardzo przyjemny. Ale co stwierdziłem? Brak
PSZOK-u, placu, terenu pod składanie luźnie spadających odpadów zielonych. To co się robi
na ul. Konopnickiej. To jest niedopuszczalne, żeby na przykład ktoś przywoził jeśli wytnie tuję
czy świerka na działce zawożąc tam na teren PSZOK-u był odsyłany z powodu tego, że nie
może pomieścić się do konteneru, zmieścić musi ten człowiek wieźć na ul. Konopnicką, Aleję
Młodości. My, mieszkańcy tego fragmentu miasta na to się nie godzimy. Dlatego mój
wniosek jest taki, żeby przeorganizować właśnie PSZOK na ul. Granicznej, tak, żeby
mieszkaniec przywożący odpady zielone mógł złożyć w wolnym powietrzu, tak jak się to robi
na Konopnickiej, gdzie tworzy się przez to bałagan, gdzie na to się nie godzimy. Jeśli chodzi o
to miejsce składowania na ul. Konopnickiej, jeśli tak nadal będzie jak było w ubiegłym roku, ja
jestem w stanie wskazać drugie miejsce, gdzie można by zorganizować miejsce dla luźnego
składowania właśnie odpadów zielonych. Popiół zrozumiały, tu gdzie w tej chwili kontenery
stoją, nie mam nic przeciwko temu.” – koniec cytatu.
Odpowiedź: Informuję, że na podstawie umowy nr UM/464/2014 na realizację usługi
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Miasta Kraśnik i ich zagospodarowania, w punkcie 13 zawarte są wymagania
dotyczące organizacji i prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na
terenie Miasta Kraśnik. Pkt 13 lit. c zawiera obowiązki wykonawcy - prowadzącego PSZOK w
związku z realizacją zadania. Do obowiązków m.in. należy utrzymanie czystości
i porządku na terenie PSZOK, przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych
dostarczonych przez mieszkańców, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na
bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych
przekazywane do instalacji odzysku. Uwagi Pana Radnego Mariana Tracza zostały przekazane
firmie obsługującej PSZOK.

Treść interpelacji 2: stwierdził, cyt. „Odnośnie dzisiejszych taryf. Dlatego mam wniosek
konkretny, bo też jestem nieusatysfakcjonowany tym zachowaniem, wiadomo byli panowie
związkowcy, chciałem żeby się też wypowiedzieli na temat płac, sytuacji takiej, bo sam na
Komisji wnosiłem, miałem pytanie, które wypływało od pracowników – czy po podwyżce
wody będzie podwyżka płac, bo tak rok temu podobnież było. I myślałem, że takie tematy
tutaj będą poruszone. Dlatego mam wniosek, panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, żeby
na następną sesję w trybie albo to może być nadzwyczajnym, zwykłej zorganizować na
terenie oczyszczalni ścieków. Bo nie sztuka pokazać zdjęcie, że zbiornik jest wyremontowany.
Byłem blisko, widziałem to. Nie sztuka, że się tam wanna napowietrzenia wstępnego została
zmodernizowana, by była katastrofa budowlana. (…) Dwie jest wanny wstępnego
napowietrzania. A kiedy się wyremontuje drugą wannę? A po wyremontowaniu też to będzie
generowało koszty, jeśli chodzi o cenę wody i ścieków. Dlatego proponuję tam na miejscu,
żeby Rada, no ja mam taką sytuację, że tam jestem sąsiadem i czasami tam mi się udaje
przez dziurę wejść, zobaczyć. I podpatrzeć, czy z daleka, czy z pracownikiem porozmawiać.
Tam zostały zainstalowane urządzenia, te urządzenia są najważniejsze, nie tam zostało
remontowane zbiornik wstępnego (…) po wysuszeniu co z tym zrobić, gdzie to spalać, to
wiadomo nas to nie obchodzi, ale to później rzutować będzie na cenę wody. Dlatego tak jak
powiedziałem spotkanie na oczyszczalni ścieków, sesję, a pan nasz redaktor, kolega
sympatyczny Mirek, powinien to zanim dojdzie do takiej wizyty, sesji powinien to wcześniej
opisać i to tak z detalami, żeby każdy czytając na mieście rozumiał. Dziękuję.” – koniec
cytatu.
Odpowiedź: W nawiązaniu do pytań zadanych na XXI sesji Rady Miasta Kraśnik w dniu
28.01.2016r. ( pkt. 15. Wolne wnioski ) przez Pana Mariana Tracza radnego Rady Miasta
Kraśnik, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że Zarząd
Spółki po zakończeniu inwestycji pn. ” Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni
ścieków w Kraśniku” i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zamierza zorganizować
spotkanie w celu zapoznania radnych RM ze specyfiką zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków .
Pozostałe kwestie poruszane przez Pana Mariana Tracza, radnego RM, były szczegółowo
wyjaśniane na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji.

