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Kraśnik, dnia 6 grudnia 2016 r.

Pan
Marek Kowalski
Radny Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24 listopada 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Panie Burmistrzu, trwają prace nad opracowaniem koncepcji
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 833 Kraśnik – Chodel. Dla mieszkańców naszego miasta
kluczową sprawą jest przebudowa ul. Urzędowskiej w tym remont nawierzchni jezdni i
chodników. Z informacji, które się pojawiają wynika, że jednym z wariantów jest
poprowadzenie tej drogi innym śladem , który ominął by „starą” część Kraśnika w tym
znaczny odcinek ul. Urzędowskiej. Plany te niepokoją mieszkańców w tym względzie aby w
przypadku wyboru takiego wariantu nie pozostawić ul. Urzędowskiej w istniejącym stanie. W
takim przypadku droga stała by się drogą niższej kategorii, co ograniczyło by do minimum
szanse na jej remont. Proszę Pana Burmistrza o dopilnowanie tej kwestii.
Odpowiedź: Urząd Miasta Kraśnik wielokrotnie zwracał się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Lublinie z prośbą o wykonanie inwestycji drogowej związanej z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik ul. Urzędowska – ul. Lubelska . Ostatnie pismo zostało
wystosowane 09.11.2016 r. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że w budżecie województwa,
a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2016 – 2030
zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac przygotowawczych
niezbędnych do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel –
Kraśnik”, tj. opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Jednakże w chwili obecnej nie można określić jeszcze
terminu robót budowlanych.
Treść interpelacji 2: Drugie moje pytanie dotyczy budowanego pawilonu handlowego przy
ul. Fabrycznej, z informacji przestawionych na poprzednich sesjach wynika, iż ma on być on
wykonany do końca roku 2016. Czy ten termin jest aktualny i kiedy osoby handlujące na ul.
Balladyny będą mogły przejść do nowego obiektu?
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje dot. budowanego pawilony handlowego przy
ul. Fabrycznej informuję, że na dzień dzisiejszy tj. 05.12.2016 r. termin zakończenia prac
budowlanych jest aktualny. Budynek zostanie odebrany do końca roku 2016. Osoby, które
handlują przy ul. Balladyny będą mogły się przenieść do nowego obiektu w styczniu 2017
roku.
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Treść interpelacji 3: Ostatnia moja interpelacja dotyczy inwestycji która znalazła się w
projekcie budżetu na rok 2017 tj. „Budowa ul. Makowej”. Proszę o uwzględnienie na etapie
projektowania bezpiecznej komunikacji pieszych, którzy ta trasą uczęszczają do kościoła
Miłosierdzia Bożego.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje dot. budowy ciągu pieszego przy ul. Makowej
informuję, że podczas prac projektowych ww. ulicy zostanie rozpatrzona budowa chodnika
dla mieszkańców.
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