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Kraśnik, dnia 26 lipca 2016 r.

Pan
Hubert Trukan
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 14 lipca 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Dla osób podróżujących komunikacją zbiorową nasze miasto kojarzy się
z obiektami, które widzą w czasie podróży (w czasie czekania, wsiadania i wysiadania,
przesiadania itp.). Tymi obiektami są dworce. Można powiedzieć, że to są „wizytówki”
naszego miasta. Sprawa przyszłości dworca PKP była wyjaśniana na jednej z wcześniejszych
sesji. Jestem tylko ciekawy, na jakim etapie są prace?
Drugim miejscem jest dworzec po byłym PKS-ie przy ul. Jagiellońskiej. Z informacji uzyskanej
od mieszkańców, którzy często korzystają z tej formy komunikacji wiem, że po godzinie 16:00
nie można tam skorzystać z toalety. Podróżni w potrzebie załatwiają swoje sprawy
w krzakach. Czy tak powinna wyglądać „wizytówka” miasta? Czy Burmistrz zamierza cos z
tym zrobić? Czy i jakie są plany dotyczące tego miejsca?
Tego nie wiem, a chciałbym wiedzieć. Choćby po to żeby odpowiedzieć tym, co o to pytają,
mieszkańca Kraśnika.
Odpowiedź: Gmina Miasto Kraśnik od kilku lat prowadzi rozmowy z przedstawicielami
Polskich Kolei Państwowych dotyczące m.in. przekazania na majątek Miasta działki numer
365/35 o pow. 0,1515 ha, obręb Stacja Kolejowa zabudowanej budynkiem byłego dworca
kolejowego PKP. Jednak PKP S.A nie wyraziło zgody na przekazanie przedmiotowego
budynku. Pisma kierowane są do PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w
Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin.
W związku z powyższym mając na uwadze zły stan techniczny budynku oraz oczekiwania
mieszkańców miasta co do uruchomienia poczekalni dworcowej w ostatnim czasie Burmistrz
Miasta Kraśnik wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, pismo nr
PGN.PG.6871.32.2016 z dnia 15.07.2016 r. o włączenie dworca kolejowego w Kraśniku do
programu remontów infrastruktury kolejowej.
Skwer przed dworcem PKP został ujęty w projekcie – Poprawa jakości środowiska
w mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni w ramach POIiŚ. Wstępnie
podpisano protokół przekazania terenu – skweru.
Dworzec autobusowy zlokalizowany przy ul. Lubelskiej 47 jest własnością prywatnego
przedsiębiorcy - firmy RK Niedziałek. W związku z tym, zgodnie z ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym Miasto Kraśnik powinno przeprowadzić negocjacje standardów
dworca i stawek opłat za zatrzymanie się środków transportu. Rozmowy z właścicielem
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węzła trwały od IV kwartału ubiegłego roku. Ostatecznie, porozumienie zostało podpisane 20
lipca br.
Obecnie większość przewoźników międzymiastowych zatrzymuje się na placu obok dworca
autobusowego, a także na przystankach przy ul. Narutowicza i Lubelskiej (pod Urzędem
Miasta). Zdajemy sobie sprawę, że rozproszenie przewoźników jest kłopotliwe dla pasażerów
korzystających z komunikacji międzymiastowej. Dlatego stoimy na stanowisku, że
przewoźnicy powinni korzystać z jednego, zintegrowanego węzła przesiadkowego. Będziemy
czynić starania, aby wszyscy przewoźnicy zajeżdżali na węzeł autobusowy zlokalizowany przy
ul. Lubelskiej 47.
Właściciel dworca zapewnił, że wraz ze wzrostem ilości wjeżdżających przewoźników,
w celu poprawy standardów dla pasażerów, obiekty dworcowe zostaną zmodernizowane,
a toaleta będzie dostępna przez całą dobę.
Treść interpelacji 2: Zostałem zapytany przez mieszkańca naszego miasta o aplikację na
telefon „Kraśnik 4MOBIE”. Aplikacji, z której wynika, iż w Kraśniku nic się nie dzieje. Przykład:
w ikonce podpisanej „wydarzenia” brak jest jakichkolwiek wpisów.
Ile miasto zapłaciło i płaci za utrzymanie tej aplikacji? Po co i komu ona służy? Czy stać nas
jest na płacenie za coś, z czego nikt nie korzysta?
Odpowiedź: Nie jest prawdą, że w sprawie aplikacji mobilnej Kraśnik 4Mobile nic się nie
dzieje. Z powodu zniknięcia z naszych dróg fotoradarów Straży Miejskiej aplikacja została
przebudowana i powstała bez dodatkowych kosztów jej nowa wersja. Zamiast fotoradaru
umieszczono w niej informacje o produktach regionalnych. Oczywiście, żeby korzystać z
nowej, w pełni funkcjonalnej wersji aplikacji mobilnej Kraśnik 4Mobile należy ją pobrać
bezpłatnie ze sklepu. I tu okazuje się, po aktualizacji bazy, że w zakładce Wydarzenia
znajduje się 9 wpisów (stan na 26.07.2016r.), więc twierdzenia że się w tej dziedzinie nic nie
dzieje, są bezpodstawne. Dodatkową funkcją jest bezpłatne wysyłanie komunikatów do
mieszkańców, z czego już kilkakrotnie korzystano w pracy Urzędu Miasta.
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