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Kraśnik, dnia 11 marca 2016 r.

Pani
Angelika Marcinkowska
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 25 lutego 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: W imieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 9
ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o utwardzenie terenu parkingu znajdującego się
między budynkiem wspólnoty ul. Sikorskiego 9 a budynkiem przy ul. Sikorskiego 11, w
którym mieszczą się lokale użytkowe. Mieszkańcy mają znacznie ograniczone możliwości
parkowania swoich samochodów na ul. Sikorskiego ze względu na brak miejsc parkingowych
a w okresie jesienno-zimowym ich parking jest zalany wodą, dlatego mieszkańcy proszą Pana
Burmistrza o pomoc w tej sprawie. Interpelację w tym temacie składałam na sesji w dniu
29.10.2015r. Na komisji gospodarki gdzie również poruszałam ten temat, otrzymałam
zapewnienie, że prace zostaną wykonane. Pan Burmistrz mówił, cytuję za protokołem:
„Parking jest jak najbardziej potrzebny i w miarę możliwości będziemy tą inwestycję
realizować”. Mieszkańcy dopytują się o przybliżony termin realizacji tego zadania. Proszę o
pisemną odpowiedź.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że przedmiotowy teren pomiędzy
blokiem Sikorskiego 9 a Sikorskiego 11 nie jest parkingiem. Jest to nieutwardzona działka
Miasta Kraśnik, którą mieszkańcy z przyzwyczajenia wykorzystują do parkowania swoich
pojazdów. Ewentualne wyrównanie tego terenu będzie możliwe na wiosnę b.r.
Treść interpelacji 2: Czy istnieje możliwość wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu
naszego miasta poprzez dofinansowanie kosztów dostępu do internetu. Wiem, że programy,
które były prowadzone dotychczas przez miasto, cieszyły się dużym zainteresowaniem
dlatego zwracam się z pytaniem czy jest możliwość pomocy dla tych osób
niepełnosprawnych, które dotychczas w tych programach nie uczestniczyły. Proszę o
pisemną odpowiedź.
Odpowiedź: W latach 2011-2015 Miasto Kraśnik w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym
zrealizowało dwa projektu na kwotę ponad 1 mln złotych. Celem projektów było
podniesienie kompetencji mieszkańców Kraśnika w zakresie dotyczącym korzystania z
nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych i rozwój dostępu do usług
cyfrowych na terenie miasta. Walka z wykluczeniem cyfrowym jest częścią strategii
realizowanej przez władze samorządowe Kraśnika mającej na celu wsparcie polityki
prorodzinnej. W ramach naszych działań zakupionych zostało 225 zestawów komputerowych
wraz z dostępem do Internetu, które bezpłatnie zostały przekazane osobom zagrożonym

wykluczeniem cyfrowym. Wśród beneficjentów programu są również osoby
niepełnosprawne, które otrzymały 54 bezpłatne zestawy komputerowe wraz z dostępem do
Internetu.
Projekty „eInclusion Miasta Kraśnik” oraz „Internet dla mieszkańców Kraśnika” finansowane
były w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżetu Państwa.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są dużo większe dlatego z niecierpliwością czekamy na
uruchomienie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który zakłada finansowanie tego
typu działań.

