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Kraśnik, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Pan
Tomasz Saj
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 marca 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: „Zwrócił się do Pana Burmistrza czy widzi możliwość wystąpienia do
stosownych instytucji, może to być choćby sanepid, o opinię czy stacje bazowe zlokalizowane
na bloku przy ulicy Krasińskiego 1 oraz Popiełuszki 5 zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu
mieszkańców bloku przy ul. Krasińskiego 1.”
Odpowiedź: Umieszczenie i eksploatowanie instalacji powodujących emisję podlega
odpowiednim regulacjom prawnym i każdorazowo wiąże się z uzyskaniem, w zależności od
parametrów instalacji, pozwolenia lub zgłoszenia do stosownych organów. Proces ich
uzyskania wymaga przedstawienia organom odpowiedniej dokumentacji, czy też następnie
prowadzenia pomiarów emisyjnych, co ma na celu zapewnienie bezpiecznej dla ludzi i
środowiska eksploatacji instalacji. W związku z tym w chwili obecnej nie ma potrzeby
występowania do organów o dodatkowe opinie.
Treść interpelacji 2: „W drugiej interpelacji dopytał o kwestię przeniesienia handlu z
targowiska przy ul. Balladyny na nowe targowisko ,,Mój Rynek”.”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.03.2016 r. Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Pana Tomasza Saja, Urząd Miasta Kraśnik informuje, że zgodnie z uchwałą
Nr XIX/109/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 listopada 2015 r. targowisko miejskie przy ul.
Balladyny funkcjonuje do 31.08.2016 r. Powiększono teren targowiska przy
ul. Fabrycznej o działkę przyległą i wszczęto procedury mające na celu odlesienie powyższego
terenu. W chwili obecnej trwają rozmowy z osobami handlującymi z targowiska przy ul.
Balladyny w sprawie partycypacji kosztów zakupu pawilonów handlowych.
Treść interpelacji 3: „Trzecia interpelacja dotyczyła realnych szans utworzenia placu zabaw
wraz z siłownią napowietrzną przy ul. Krasickiego. Był to jeden z wniosków do Budżetu
Obywatelskiego, co prawda nie spotkał się on z dużym poparciem mieszkańców ale nadal
jest potrzeba urządzenia takiego placu zabaw. Zastanawia się czy można to zrealizować ze
środków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.03.2016 r. Pana Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kraśnik Tomasza Saja informujemy, że Miasto Kraśnik złożyło wniosek o

dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w
ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Lubelskiego na 2016 rok i lata następne”. Projekt obejmuje: Remont płyty betonowej pod
park do Street Workout (park do ćwiczeń siłowych) oraz boisko wielofunkcyjne, utworzenie
siłowni zewnętrznej i remont Skateparku. Obecnie planuje się realizację tej inwestycji ze
środków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku braku
dofinansowania tej inwestycji wniosek Pana będziemy brali pod uwagę przy wyborze
przedsięwzięcia do realizacji w ramach tego zadania.
Treść interpelacji 4: „Następnie zapytał czy Burmistrz widzi możliwość podjęcia stosownych
działań zmierzających do tego aby poprawić stan czystości w lasach sąsiadujących z naszymi
osiedlami. Ma na myśli głównie dzielnicę Fabryczną Kraśnika.”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.03.2016 r. Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kraśnik Pana Tomasza Saja, Urząd Miasta informuje, że od kwietnia 2016 r.
na terenie Miasta Kraśnik pracuje 40 osób w ramach akcji Czyste Miasto. Pracownicy
sprzątają place, skwery, tereny zalesione. W pierwszej kolejności podejmowane
są interwencje na miejskich terenach. Wielokrotnie w ubiegłych latach pracownicy Czystego
Miasta uprzątali tereny nie należące do miasta, tak więc w miarę możliwości zlecane będą
prace na terenach sąsiadujących.

