BRM. 0003.26.2016

Kraśnik, dnia 15 marca 2016 r.

Pan
Tomasz Saj
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 25 lutego 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: Zapytał Burmistrza jak wyglądają przygotowania do wdrożenia ustawy
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci czyli Rodzina 500+ jeśli chodzi o Gminę Miejską
Kraśnik.
Odpowiedź: W związku z realizacją systemowego wsparcia polskich rodzin „Program Rodzina
500+” planujemy przeprowadzić akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Kraśnika,
która obejmie:
1. utworzenie zakładki na stronie internetowej www.krasnik.eu;
2. wyłożenie ulotek oraz rozwieszenie plakatów informacyjnych w miejscach najbardziej
uczęszczanych przez mieszkańców miasta;
3. przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców (24.03.2016 r. Centrum Kultury i Promocji
w Kraśniku);
4. umieszczenie informacji o Programie w lokalnej prasie oraz na profilach
społecznościowych (Facebook)
Ponadto od 15.03.2016 r. utworzony zostanie punkt konsultacyjny w Urzędzie Miasta
Kraśnik.
Mieszkaniec miasta będzie mógł złożyć wniosek w następujący sposób:
1.
w formie papierowej:
•
w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, parter, stanowisko nr 8;
•
w punkcie obsługi mieszkańca Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;
•
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A
(dzielnica fabryczna);
•
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, Al. Tysiąclecia 3B (dzielnica
stara),
•
w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku, ul. Kościuszki 23;
•
w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10;
•
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kraśniku, ul. Urzędowska 435;
•
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kraśniku, ul. Kolejowa 28;
•
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kraśniku, Al. Niepodległości 54;
•
w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2;
•
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1;
•
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kraśniku, ul. Moniuszki 3;
•
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kraśniku, ul. Matejki 1;

•
•
•
•
2.

w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kraśniku, ul. Balladyny 8;
w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kraśniku, ul. Słowackiego 5;
w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku, ul. Spółdzielcza 3;
w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kraśniku, ul. Małachowskiego 39
przez Internet (do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany
lub bezpieczny podpis elektroniczny).

Treść interpelacji 2: Drugie pytanie dotyczyło rozwoju Strefy Ekonomicznej – czy pojawili się
nowi inwestorzy chcący zainwestować w Strefie, czy są szanse na powstanie nowych
zakładów pracy i przedsiębiorstw na terenie Strefy Ekonomicznej.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pytanie o nowych inwestorów na terenie Podstrefy
Ekonomicznej Kraśnik uprzejmie informuję, iż obecnie prowadzone są rozmowy z pięcioma
inwestorami zainteresowanymi inwestycją w Kraśnickiej Podstrefie. Są to rozmowy w fazie
wstępnej, dają jednak nadzieję na powstanie nowych zakładów pracy na terenie miasta.
Treść interpelacji 3: W trzecim pytaniu zapytał Burmistrza czy rozważa możliwość powołania
niezależnego eksperta, który stwierdziłby czy rzeczywiście jest tak, jak pisze Pan Starosta w
swoim liście do Radnych i o czym mówi operator, że emisja z tej stacji nie ma szkodliwego
wpływu na zdrowie, życie okolicznych mieszkańców oraz uczniów Gimnazjum Nr 1. Uważa,
że taka ekspertyza mogłaby potwierdzić tę hipotezę, że ta stacja bazowa jest bezpieczna albo
też nie.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację radnego Tomasza Saja dot. możliwości powołania
niezależnego eksperta w/s stwierdzenia braku szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców
stacji bazowej zamieszczonej na bloku informuję, że w chwili obecnej nie ma potrzeby
powoływania przez Burmistrza Miasta Kraśnik eksperta w celu przeprowadzenia badań, gdyż
przedmiotowa instalacja nie jest użytkowana. Oddanie instalacji do użytkowania wiąże się z
odebraniem jej przez organ właściwy tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a
organem właściwym posiadającym kompetencje w przeprowadzaniu badań emisyjnych
instalacji jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

