BRM. 0003.47.2016

Kraśnik, dnia 3 czerwca 2016 r.

Pan
Marian Tracz
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 kwietnia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: w pierwszej interpelacji poruszył temat drogi dojazdowej do zalewu.
Zbliża się sezon, a jest taka jedna ulica, droga prowadząca nad zalew od ul. Urzędowskiej
przez ulicę dojazdową kiedyś do istniejącego młyna, którego już dzisiaj nie ma, później droga
prowadzi przez użytek ekologiczny wśród stawów. Poprosił o doświetlenie tej krótkiej ulicy,
bo wracając z późnych imprez nocnych tą ulicą jest ciemno i stwarza to zagrożenie dla
powracających. Również ten odcinek od mostu do Nadstawnej zaproponował aby przy
pomocy równiarki przynajmniej ten teren wyrównać. W drugiej interpelacji zwrócił uwagę na
wysypisko śmieci przy ul. Konopnickiej – al. Młodości. Sytuacja się poprawiła, kontener został
ustawiony otwarty, odkryty. Zawnioskował, aby osoba, która pracuje na PSZOK-u przy ul.
Granicznej, po odbiorze śmieci, odpadów zielonych z ul. Konopnickiej przyszła z grabkami i
wokół tych nowoustawionych kontenerów zagrabiła, bo to, co w tej chwili jest, jest nie do
przyjęcia. Następnie stwierdził, że jadąc ścieżką od Domu Kultury, od Górki Saneczkowej w
innym kierunku, niż na przysłowiowe Końskie Doły tylko północny zachód w kierunku
cmentarza czy Św. Otylii, tam jest potężne wysypisko śmieci.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.04.2016 r. Rady Miasta Kraśnik Pana
Mariana Tracza Urząd Miasta Kraśnik informuje, że rozpatrzy wniosek dotyczący oświetlenia
uliczki dojazdowej od ul. Urzędowskiej w kierunku stawów hodowlanych. Jednocześnie
informujemy, że od mostu droga przebiega po terenie Gminy Kraśnik, dlatego za utrzymanie
ww. drogi jest Wójt Gminy Kraśnik.
W sprawie czystości przy kontenerze ustawionym przy ul. Konopnickiej – al. Młodości
informujemy, że podczas opróżniania kontenera, pracownicy są zobligowani
do pozostawienia terenu w czystości.
W sprawie zaśmieconych terenów leśnych przy drodze prowadzącej w kierunku Św. Otylii
i cmentarza, Urząd Miasta Kraśnik informuje, że od kwietnia 2016 r. terenie Miasta Kraśnik
pracuje 40 osób w ramach akcji Czyste Miasto. W pierwszej kolejności pracownicy sprzątają
tereny miejskie, jednakże w miarę możliwości zlecane są tez prace na terenach nie
należących do miasta. W najbliższym czasie prace na terenach przy leśnej drodze
prowadzącej do Cmentarza Komunalnego zostaną zlecone.

