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Kraśnik, dnia 14 grudnia 2016 r.

Pan
Jacek Zając
Radny Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24 listopada 2016r. wyjaśniam, co
następuje:

Treść interpelacji 1: Przedstawił sprawę, którą poruszał już wielokrotnie, a mianowicie
miejsca do handlu zniczami przy cmentarzu w Kraśniku Starym. Wielokrotnie zgłaszałem, że
toaleta, którą pobudowało miasto tak naprawdę nie do końca spełnia swoją funkcję. Osoba,
która dzierżawi tą toaletę wykorzystuje ją jako magazyn, ale ten magazyn powinien być tylko
na czas kiedy toaleta jest nieczynna. Przedostanie się korytarzem, dojście do konkretnej
kabiny stwarza niejednokrotnie problem osobie sprawnej, a toaleta jest przystosowana
również dla osób niepełnosprawnych. Kolejny temat - handlujący wychodzą na miejsca
parkingowe. Dochodzi do absurdów, jest tabliczkę „zakaz handlu” i wokół tej tabliczki są
ustawione stanowiska handlowe. Proszę o przedstawienie informacji jakie opłaty ponoszą
wszyscy handlujący, którzy handlują na stałe, osoby, które wynajmują tą toaletę i osoba na
środku tej wysepki. Chodzi o podatek od nieruchomości, od handlu, opłaty targowe.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację w sprawie szaletu miejskiego przy cmentarzu
parafialnym w Kraśniku, uprzejmie informuje, iż obecny dzierżawca dzierżawi szalet miejski
od 2004 roku. Z tego tytułu na rzecz gminy miasto czynsz dzierżawny w wysokości 2 275,50
zł miesięcznie. Dzierżawca pobiera za korzystanie z szaletu opłatę w wysokości 1 zł od osoby.
Plac przed szaletem jest placem za który płaci czynsz dzierżawny. Za pozostałe miejsce
podobnie jak pozostali handlujący powinien być obciążany opłatą targową. Zgodnie z umową
dzierżawca po zamknięciu szaletu może w nim przechowywać towar, który wystawia do
sprzedaży przed budynek w momencie otwarcia szaletu. Z dzierżawcą w dniu 6 grudnia 2016
roku przeprowadzona została rozmowa dyscyplinująca zakazująca w godzinach
funkcjonowania szaletu lokowania w nim towaru. Pouczono, iż dojście do szaletu powinno
być bardziej dostępne i widoczne. Nadmieniam, że mieszkańcy nie składają żadnych skarg
dotyczących przedmiotowego szaletu miejskiego ani miejsca handlowego.

Treść interpelacji 2: Następnie zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do tematu
modernizacji Parku im. Świętego Jana Pawła II. Nie ma tej inwestycji w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. W projekcie budżetu na rok 2017 również nie ma przewidzianej kwoty
300 000zł na tą inwestycję. Proszę o udzielenie odpowiedzi kiedy i jakie środki będą
inwestowane w tym miejscu.
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Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację, informuję że inwestycja pod nazwą
Modernizacja im. Jana Pawła II nie została jeszcze zakończona i będzie konturowana w latach
przyszłych Jednakże, w wyniku dużej kumulacji wydatków inwestycyjnych oraz liczną
aplikacją o środki zewnętrzne, konieczne zostało czasowe usunięcie przedmiotowej
inwestycji z Wieloletniego Planu Finansowego.
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