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Kraśnik, dnia 30 czerwca 2016 r.

Pan
Jarosław Toporowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 16 czerwca 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: W imieniu mieszkańców chciałem poprosić jeszcze bardziej o mniej
karania, więcej pomagania w Urzędzie i Straży Miejskiej. Muszę pochwalić kierunek jej
działania, ludzie widzą większą obecność wśród nich. Ale sytuacje takie jak stawanie na
sygnale żeby ukarać kogoś, że pół metra dalej zaparkował na rynku przed pocztą nie pasują
do zdobywanego wizerunku. Ulotka o posiadaniu psów na pewno jest pomocna i spełnia
zamierzenia, ale proponowałbym stworzyć też ulotkę, co Straż Miejska może pomóc, np.
odpalić w zimie samochód czy o funkcjonujących wizytach domowych urzędników
magistratu. Ja o tym informuję, ale odsetek wiedzy o tym jest znikomy.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana interpelację, skierowaną do Burmistrza Miasta Kraśnik
podczas posiedzenia XXV sesji Rady Miasta Kraśnik w dniu 16 czerwca
2016 r. dotyczącą działania Straży Miejskiej (stawanie na sygnale żeby kogoś ukarać,
propozycja stworzenia ulotki informującej w czym Straż Miejska może pomóc) uprzejmie
informuję, że:
 podczas wykonywania czynności służbowych w zakresie kontroli ruchu drogowego
w pojeździe służbowym Straży Miejskiej włączany jest błyskowy, niebieski sygnał
świetlny, Wymóg taki wynika ze względów bezpieczeństwa oraz potrzeby wskazania, że
patrol przeprowadza w danej chwili interwencję. Nadmieniam też, że przeprowadzanie
interwencji w zakresie kontroli poprawności zatrzymania i postoju pojazdów nie
oznacza automatycznie ukarania sprawcy wykroczenia – misja Straży Miejskiej w
Kraśniku realizowana jest w oparciu o nadrzędność działań profilaktycznych i
prewencyjnych w stosunku do działań represyjnych. Brak reakcji na niezgodne z
przepisami zatrzymywanie i postój pojazdów rodziłby z kolei – moim zdaniem – jeszcze
większe straty wizerunkowe: duża ilość mieszkańców miasta oczekuje od strażników
miejskich zdecydowanych działań związanych z porządkowaniem tej sfery czego
dowodem są liczne telefoniczne i osobiste zgłoszenia;
 informacje o realizowanych przez Straż Miejską programach pomocowych były
kilkakrotnie zamieszczane na łamach prasy lokalnej oraz na stronie internetowej
niemniej szanując Pańską inicjatywę rozważymy opracowanie ulotki informującej
o zakresie działania Straży.
Treść interpelacji 2: W imieniu mieszkańców chciałbym poprosić o zwiększenie ilości ławek
w mieście. Mówię tu zwłaszcza o ciężkiej doli starszych osób, które mówią, że np. robiąc

zakupy w większym sklepie nie mogą z zakupami chwilę siąść i spocząć w powrocie do
domów. Do tego przydałyby się tez kosze.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w roku 2016 zostało
zakupionych6 sztuk nowych ławek, które zostały już ustawione na terenie Miasta Kraśnik.
Jednocześnie, w związku z licznymi wnioskami mieszkańców, zaplanowaliśmy zakup
kolejnych 10 sztuk ławek. Przewidujemy, że będą one sukcesywnie ustawiane zgodnie z
wnioskami mieszkańców. W roku bieżącym zakupiliśmy również 5 sztuk koszy i 50 sztuk
wkładów do koszy. One również zostaną w najbliższym czasie rozdysponowane.

