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Kraśnik, dnia 30 czerwca 2016 r.

Pan
Hubert Trukan
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 16 czerwca 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: Na początku chciałem ponowić swoje interpelacje z lutego 2015 roku w
sprawie koncepcji infrastruktury rowerowej w mieście i okolicach. Na jakim etapie są prace?
Kiedy taka koncepcja zostanie przedstawiona radnym?
Odpowiedź: Został ustalony zakres rzeczowy przebiegu tras Miasta Kraśnik, Gminy Kraśnik,
Gminy Urzędów oraz przebieg tras na terenie Nadleśnictwa Kraśnik. Wciąż czekamy na
odpowiedź Gminy Dzierzkowice.
Została przygotowana uchwałą dot. budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową na terenie
Gminy Urzędów od. ul Wodnej do ul. Krasińskiego Miasta Kraśnik. Po otrzymaniu danych
z Gminy Dzierzkowice zostanie opracowana koncepcja przebiegu tras.
Treść interpelacji 2: W nawiązaniu do mojej interpelacji z kwietnia 2015 roku w sprawie
„Strategii Rozwoju Miasta na którą otrzymałem odpowiedź „Obecnie trwają prace nad jej
aktualizacją i uzupełnieniem. Zaktualizowana Strategia zostanie przedstawiona w drugiej
połowie tego roku”.
Odpowiedź: Dotychczas nie została opracowana Strategia Rozwoju Miasta. Natomiast
rozpoczynają się prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, na które Miasto Kraśnik
otrzymało dofinasowanie z POPT na lata 2014 – 2020. Prace związane z opracowaniem
programu będą obejmowały szeroko przeprowadzone konsultacje społeczne. Z uwagi na to,
że wszystkie dokumenty strategiczne muszą być ze sobą spójne, aktualizacji Strategii nastąpi
po opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wszelkie informacje uzyskane podczas
tego procesu posłużą do aktualizacji Strategii.
Treść interpelacji 3: Kto odpowiada za utrzymanie porządku w miejscach, które znajdują się
w „Gminnej Ewidencji Zabytków”? A w szczególności w dwóch, znajdujących się w Dzielnicy
Fabrycznej, które w ewidencji widnieją pod nazwami: „Tablica obok miejsca straceń” i
„Cmentarz wojenny”. Kiedy ww. miejsca będą uporządkowane?
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację informuję, że zgodnie z Ustawą o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami za utrzymanie porządku przy „Tablicy obok miejsca
straceń” oraz „Cmentarzu wojennym” odpowiada Miasto Kraśnik. W związku z tym zostanie
zlecone cykliczne sprzątanie ww. miejsc przez Czyste Miasto.

Treść interpelacji 4: W związku z powyższym pytaniem mam jeszcze jedno, bardziej ogólne
zapytanie. W dniu 26.06.2015 roku Zarządzeniem nr 277/2015 przyjęta została „Gminna
Ewidencja Zabytków dla Miasta Kraśnik”. Jest ona podstawą do sporządzenia programu
opieki gminy nad zabytkami. Taki program jest obowiązkiem wynikającym z art. 87 ustawy z
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kiedy taki program będzie
opracowany?
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w lipcu 2013 roku został
sporządzony na zlecenie Miasta Kraśnik „Czteroletni program opieki nad zabytkami dla
Miasta Kraśnik na lata 2014 – 2017” i jest to dokument obecnie obowiązujący z możliwością
aktualizacji.
Treść interpelacji 5: Na jakim etapie jest sprawa adaptacji terenów pod rozbudowę
targowiska przy ul. Fabrycznej?
Odpowiedź: Miasto Kraśnik złożyło do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie stosowny wniosek z dnia 20.04.2016 r. o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe
wyłączenie z produkcji gruntów leśnych działki o nr ewid. 162/102 obręb Północ (przejętej
od FŁT pod rozbudowę targowiska). Obecnie Dyrektor Lasów Państwowych wyznaczył termin
na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym postępowania, który upływa
w dniu 28.06.2016 r. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.
Treść interpelacji 6: Mieszkańcy ulicy Małej pytają, czy jest szansa na postawienie jednego
słupa oświetleniowego na końcu ulicy?
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że wystąpiliśmy do Posterunku
Energetycznego w Kraśniku z prośbą o założenie dodatkowej oprawy świetlnej oświetlającej
ulicę Małą.
Treść interpelacji 7: W ostatnich miesiącach prowadzona była akcja ochrony kasztanowców
na terenie miasta. Jest to bardzo cenna inicjatywa, szkoda tylko że nie objęła wszystkich
drzew tego gatunku w naszym mieście. Chodzi mi w szczególności o drzewa znajdujące się na
terenie SP-ZOZ Kraśnik w tym naszych pomników przyrody. Czy jest szansa, żeby w
przyszłości akcją tą objęte zostały wszystkie kasztanowce w mieście?
Odpowiedź: Miasto Kraśnik zamierza kontynuować inicjatywę ochrony kasztanowców
na terenie miasta w latach następnych, włączając w akcję również kasztanowce z terenu
SP-ZOZ, po uzyskaniu zgody od właściciela nieruchomości. Podobnie jak w roku bieżącym,
planujemy ubiegać się o dotację na ten cel pochodzącą ze środków pochodzących
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

