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Kraśnik, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Pan
Tadeusz Członka
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 14 lipca 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Zwrócił się z apelem do Burmistrza, żeby używając wpływów, starał się
chronić mieszkańców Kraśnika, szczególnie ludzi starszych, emerytów, którzy po wielu latach
ciężkiej pracy otrzymują marne grosze i są przedmiotem działania wszelkiej maści naciągaczy
i hochsztaplerów, którzy często wynajmują sale podległe wpływowi Burmistrza. Oferują do
sprzedania towary, w rewelacyjnych cenach, z rabatami, które mają uzdrowić tych ludzi.
Tylko, że takie same towary o podobnych skutkach, w pobliskich sklepach można kupić za
znacznie niższą cenę. Ci ludzie najczęściej wyselekcjonowani, z kupioną bazą ich telefonów są
zapraszani i oddziaływanie na nich prowadzą specjalnie szkoleni, oszukujący ich specjaliści,
stosując nowoczesne socjotechniki. Mieszkańcy przychodzą do domu szczęśliwi, że zrobili
dobry biznes, a tak naprawdę zostali perfidnie okradzeni. Najczęściej nie potrafią korzystać z
internetu, żeby sprawdzić jakiej manipulacji byli poddani. Zróbmy coś, poinformujmy ludzi
żeby nie robili tych biznesów od razu, żeby doradzili się młodszych, znajomych, poczytali coś
na ten temat, a przynajmniej spróbujmy w naszych placówkach zakazać wynajmowania
takim firmom lokali. Panie Burmistrzu jest to nietypowa sprawa, ale zajmijmy się tym
wszyscy, bo to się wiąże z ludzkimi tragediami.
Odpowiedź: Informuję, że samo Miasto Kraśnik nie wynajmuje pomieszczeń osobom
i podmiotom, które zajmują się handlem różnego rodzaju towarów, na wątpliwie
korzystnych, a niekiedy wręcz krzywdzących warunkach. Ze swej strony nie popieramy takich
praktyk i jesteśmy zgodni, że należy chronić, zwłaszcza najsłabszych przedstawicieli naszej
społeczności, przed ich szkodliwym wpływem. Ta ochrona jest z kolei zadaniem samorządu
powiatowego i w Kraśniku realizuje je Powiatowy Rzecznik Konsumentów działający przy
Starostwie Powiatowym.
Treść interpelacji 2: Zaproponował przegłosowanie następującego wniosku, cyt. „Rada
Miasta Kraśnik zwraca się do Burmistrza Mirosława Włodarczyka z prośbą o podjęcie się roli
mediatora w konflikcie mieszkańców celem jego polubownego zakończenia”
Odpowiedź: Informuję, iż Burmistrz Miasta Kraśnik planuje w najbliższym czasie spotkanie
mediacyjne z mieszkańcami ul. Koszarowej w przedmiotowej sprawie.
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